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Objednávateľ:

Sídlo:
ICO:
DIC:
IČ DPH:
Císlo účtu:
Telefón:

Dodávateľ:

Obchodnémeno:
Sídlo:
|čo;
DIČ:

IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

Kúpna zmluva č. 2201843673_Z
uzatvorenáV zmysle ě409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany

Lesné družštvo Slavošovce
Slavošovce308, 04936 Slavošovce, Slovenská republika
36176273

0903239858

Ján Roško
Osloboditeľov 715, 06781 Bela nad Cirochou, Slovenská republika
33669872
1020719700
SK 1020719700
SK2502000000002723896655
0907549866

Il. Predmet zmluvy

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:
Kľúčové slová:
CPV:

Druh/y:

Zabezpečenie stability lesných ekosystémov, vodného režimu a rozvoj turizmu
sadenice, stromy, smrek, jedľa, smrekovec, borovica, buk
03452000-3 - Stromy; 03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a
sadenice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Sadenice rok 2018 -jeseň (Trieda N1)

2. Sadenice rok 2019 -jar (Trieda N1)

3. Sadenice rok 2020 - jar (Trieda N1)

Položka č. 1: Sadenice rok 2018 -jeseň (Trieda N1)

Zabezpečenie stability lesných ekosystémov, vodného režimu a rozvoj turizmu.

1.1. Smrek obyčajný (SM) voľnokorenný ks

- výška

- priemer kmienka

1.2. Jedl'a biela (JD) voľnokorenná

- výška

- priemer kmienka

mm

mm

ks

mm

mm
1.3. Smrekovec opadavý (SC) voľnokorenný ks
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- výška mm 200 300
- priemer kmienka mm 6

1.4. Borovica lesná (BO) vol'nokorenná ks 150
- výška mm 200 300
- priemer kmienka mm 6

1.5. Buk lesný (BK) vol'nokorenný ks 25 850
- výška mm 200 300
- priemer kmienka

1.1. Smrek obyčajný (SM) vol'nokorenný - povolená
semenárska oblast“ (SO): 3 SO Pohronsko - Hnilecká, mimo areál SO

1.1. Smrek obyčajný (SM) vol'nokorenný - lesný
vegetačný stupeň: 4, 5 (bukovy, Jedlovo bukovy)

1.2. Jedl'a biela (JD) vol'nokorenná - povolená
semenárska oblasť (SO): 2 SO Stredoslovenská

1.2. Jedla biela (JD) vol'nokorenná - lesný vegetačný
stupeň: 4, 5 (bukový, jedlovo bukovy)

1.3. Smrekovec opadavý (SC) vol'nokorenný - povolená
semenárska oblast" (SO): mimo areál SO

1.3. Smrekovec opadavý (SC) vol'nokorenný - lesný
vegetačný stupeň: 4, 5 (bukový, jedlovo bukový)

1.4. Borovi alesná vol'nok r nná- v Iena' . ,C ( )_ 0 e po 0 mimo areal SO
BO

semenárska oblasť (SO)
1.4. Borovica lesná (BO) vol'nokorenná - lesný
vegetačný stupeň: 4, 5 (bukový, jedlovo bukovy)

1.5. Buk lesný (BK) voľnokorenný - povolená
semenárska oblasť (SO): 2 SO Stredoslovenská

1.5. Buk lesný (BK) vol'nokorenný - lesný vegetačný
stupeň: 4, 5 (bukovy, jedlovo bukovy)

Položka č. 2: Sadenice rok 2019 -jar (Trieda N1)

Zabezpečenie stability lesných ekosystémov, vodného režimu a rozvoj turizmu.

1.1. Smrek obyčajný (SM) vol'nokorenný ks
— výška mm

- priemer kmienka mm

1.2. Jedl'a biela (JD) voľnokorenná ks
- výška mm
- priemer kmienka mm

1.3. Smrekovec opadavý (SC) vol'nokorenný ks
- výška mm

- priemer kmienka mm
1.4. Borovica lesná (BO) vol'nokorenná ks
- výška mm

- priemer kmienka mm

1.5. Buk lesný (BK) vol'nokorenný ks
- výška ' mm
- priemer kmienka mm
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1.1. Smrek obyčajný (SM) vol'nokorenný - povolená
semenárska oblasť (SO): 3 SO Pohronsko - Hnilecká, mimo areál SO

1.1. Smrek obyčajný (SM) vol'nokorenný - lesný
vegetačný stupeň: 4, 5 (bukový, jedl'ovo bukový)

1.2. Jedľa biela (JD) vol'nokorenná - povolená
semenárska oblasť (SO): 2 SO Stredoslovenská

1.2. Jedľa biela (JD) vol'nokorenná - lesný vegetačný
stupeň: 4, 5 (bukový, jedl'ovo bukový)

1.3. Smrekovec opadavý (SC) vol'nokorenný - povolená
semenárska oblasť (SO): mimo areál SO

1.3. Smrekovecopadavý (SC) vol'nokorenný - lesný
vegetačný stupeň: 4, 5 (bukový, jedl'ovo bukový)

1.4. Borovica lesná (BO) vol'nokorenná - povolená
semenárska oblasť (SO): mimo areál SO

1.4. Borovica lesná (BO) vol'nokorenná - lesný
vegetačný stupeň: 4, 5 (bukový, jedl'ovo bukový)

1.5. Buk lesný (BK) vol'nokorenný - povolená
semenárska oblasť (SO):

2 SO Stredoslovenská

1.5. Buk lesný (BK) vol'nokorenný - lesný vegetačný
stupeň: 4, 5 (bukový, jedl'ovo bukový)

Položka č. 3: Sadenice rok 2020 -jar (Trieda N1)

Zabezpečenie stability lesných ekosystémov, vodného režimu a rozvoj turizmu.

1.1. Smrek obyčajný (SM) vol'nokorenný ks 12 400

- výška mm 200 300

- priemer kmienka mm 6

1.2. Jedľa biela (JD) vol'nokorenná ks 20 100

- výška mm 150 300

- priemer kmienka mm 6

1.3. Smrekovec opadavý (SC) vol'nokorenný ks 8 600
— výška mm 200 300

- priemer kmienka mm 6

1.4. Buk lesný (BK) vol'nokorenný ks 40 600

- výška mm 200 300

- priemer kmienka mm 6

1.1. Smrek obyčajný (SM) vol'nokorenný - povolená
semenárska oblasť (SO): 3 SO Pohronsko - Hnilecká, mimo areál SO

1.1. Smrek obyčajný (SM) vol'nokorenný - lesný
vegetačný stupeň: 4, 5 (bukový, jedl'ovo bukový)

1.2. Jedľa biela (JD) vol'nokorenná - povolená
semenárska oblasť (SO): 2 SO Stredoslovenská

1.2. Jedľa biela (JD) vol'nokorenná - lesný vegetačný
stupeň: 4, 5 (bukový, jedl'ovo bukový)

1.3. Smrekovec opadavý (SC) vol'nokorenný — povolená
semenárska oblasť (SO): mimo areál SO

1.3. Smrekovecopadavý (SC) volnokorenný - lesný
vegetačný stupeň: 4, 5 (bukový, jedl'ovo bukový)

1.4. Buk lesný (BK) vol'nokorenný - povolená
semenárska oblasť (SO): 2 SO Stredoslovenská
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1.4. Buk lesný (BK) vol'nokorenný - lesný vegetačný
stupeň; 4, 5 (bukový, jedľovo bukový)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

1. Sadenice musia spĺňať požiadavky prijateľnej obchodovateľnej kvality: drevo je staršie než tri roky; majú viac než 5 riadne
sformovaných pukov; nie sú postihnuté odumieraním pletiva alebo nevykazujú poškodenie škodlivými organizmami;
nevykazujú znaky vysychania, prehriatia, plesnivosti alebo hniloby; nemajú poškodenia s výnimkou rezov spôsobených
prerezávaním; nemajú viacero kmeňov; nevykazujú nadmernú zakrivenosť kmeňa.
2. Balenie sadeníc: všetky druhy sadeníc budú balené po 50 ks/1 balenie.

3. Tovar (sadenice) uvedený v položke č. 1 bude dodaný na jeseň roku 2018. Tovar (sadenice) uvedený v položke č. 2 bude
dodaný na jar roku 2019. Tovar (sadenice) uvedený v položke č. 3 bude dodaný na jar roku 2020. Dodanie tovaru v
jednotlivých rokoch sa bude konať v zmysle bodu 8. týchto osobitných požiadaviek.
4. Uplatnenie reklamácie je viazané na písomné vzájomné odsuhlásenie, pričom bude dohodnutý rozsah náhradného plnenia
za uznanú reklamáciu.

5. Dodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle 5 17 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiály, v znení
neskorších predpisov.
6. Dodávateľ pri dodaní sadeníc musí spĺňať všetky podmienky v zmysle 5 11 a Š 13 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiály, v znení neskorších predpisov.
7. Cena sadenícje vrátane dopravy na miesto plnenia.
8. Presný dátum a čas dodania predmetu zákazky si zmluvné strany dohodnú najmenej 5 pracovných dní vopred.
9. Faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť odberateľovi v lehote do 14 dní od protokolárne prevzatých sadeníc a príslušných
dokladov podľa bodu 6. týchto osobitných požiadaviek.
10. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
11. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predloženédodávateľom v zmysle bodu 5. a 10. týchto osobitných požiadaviek
na plnenie zmluvy do 7 dní odo dňa ich doručenia. V prípade potreby doplnenia uvedených údajov, resp. spresnenia bude
výzva zaslaná písomne napr. e-mailom.

12. Nesplnenie akejkoľvek funkčnej alebo technickej špeciňkácie predmetu zákazky, alebo nedodržaniektorejkoľvek
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľasa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré
oprávňuje verejného obstarávateľaodstúpiť od zmluvy.
13. Objednávateľjeoprávnený odstúpiť od zmluvy, ak v rámci kontroly procesu verejného obstarávania zákazky, na základe
ktorej došlo k uzavretiu zmluvy, bolo konštatovanéporušenie zákona.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Ill. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Slavošovce
Ulica: Slavošovce 308

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.10.2018 08:00:00 - 15.04.2020 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
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3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Požadovanémnožstvo: 1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

lV. Zmluvná cena
Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 993,00 EUR

Sadzba DPH: 20,00

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 40 791,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavujeúplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovenýchpríslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomnéhoa číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetaiI/

V Bratislave, dňa 19.10.2018 10:38:01

Objednávateľ:
Lesné družštvo Slavošovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovaťObjednávatel'a v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ján Roško
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovaťDodávatel'a v rámci elektronického trhoviska
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