Príloha č. 7 k Rámcovej dohode č. R/301-12/19-22/09/00

ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/343/2019-2022/09/02
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a nasl. Obch. zákonníka

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ
Obchodné meno:
Organizačná zložka:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Zapísaný v OR:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
Námestie M.R. Štefánika č. 1, Žilina 011 45
vedúci OZ Ing. Elena Kubičková
36 038 351
2020087982
SK2020087982
4607432/0200
VÚB, a.s. Žilina
Okresný súd v Banskej Bystrici dňa 29.10. 1999, Oddiel Pš, Vložka
číslo 155/S

(ďalej len „objednávateľ“)
Dodávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Zapísaný v OR:

Michal Jankech
Kunerad č. 289, 013 13 Kunerad
Michal Jankech
41079019
1071692644
SK15 0900 0000 0004 2287 8702
SLSP a.s.
Okresný súd Žilina, Vložka číslo 580-29864

(ďalej len „dodávateľ“)
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s podmienkami rámcovej dohody č.
R/301-12/19-22/09/00

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v Pestovateľskej činnosti na OZ
Žilina, LS Žilina, LO 1 Turie na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase
a podmienkach dohodnutých v tejto Zmluve, v Objednávke k zmluve (príloha č. 2)
a v Zákazkovom liste (príloha objednávky č. 1) 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.
Predmet zákazky – ČZ 6/2019-2022. Dodávateľ je povinný v prípade zadania jednotlivých
služieb objednávkami vykonať ich v rozsahu vyplývajúcom z prílohy č.1.

Čl. III.
Cena služby
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby, teda cena za technickú jednotku jednotlivej
lesníckej služby je stanovená podľa prílohy č. 1 Opis – rozsah čiastkovej zákazky a bude
vždy uvádzaná aj v Objednávke v zmysle vzájomnej dohody pre konkrétnu lesnícku
službu 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. Táto cena môže byť menená len spôsobom ustanoveným v Rámcovej dohode.
3.2. Dodávateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči
LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik len po jeho predchádzajúcom písomnom
súhlase

Čl. IV.
Čas a miesto plnenia
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20.3.2019 do
31.12.2022.
4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa tejto Zmluvy, ktoré budú
špecifikované v Objednávkach vystavovaných k tejto Zmluve. V objednávke
objednávateľ špecifikuje jednotlivé konkrétne miesta výkonu služieb s dohodnutou cenou,
množstvom, termínom pre začatie a ukončenie služieb. Prvá objednávka sa vyhotoví po
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, pričom ďalšie objednávky bude objednávateĺ zadávať
postupne podľa jeho potreby. Dodávateľ berie na vedomie, že rozsah služieb uvedený
v prílohe č. 1 je len orientačný a objednávateľ skutočný rozsah určí podľa svojich potrieb
a ekonomických možností vo vystavovaných objednávkach, pričom dodávateľovi
nevzniká žiadne právo na zadanie akéhokoľvek konkrétneho množstva služieb.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Všetky ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami
Rámcovej dohody, pričom v prípade rozporu niektorého z ustanovení má prednosť

Rámcová dohoda. Ostatné práva a povinnosti výslovne neupravené zmluvnými stranami
sa riadia Obchodným zákonníkom, najmä primerane ustanoveniami zmluvy o dielo.
5.2. Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Táto Zmluva môže byť
ukončená aj písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa, a to aj bez udania dôvodu,
pričom výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
5.3.Táto Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá dodávateľ a
dva objednávateľ.
5.4. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5.5. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán,
ani jej zástupca, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali,
porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne
vysvetlili a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
5.6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
5.7. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
5.8.Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

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

Objednávateľ:

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

Dodávateľ:

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

Príloha č. 1 Opis – rozsah čiastkovej zákazky

