
 

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 
 

MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 
 
 

 
Výzva 

zákazka  - Služba 
 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predloženie cenovej ponuky  na 

dodanie predmetu zákazky  : 
„Preprava zásielok vzoriek vôd a pevných materiálov“ 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
1.1 Verejný obstarávateľ : 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
IČO: 31753604 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000390960/8180 
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960 
Číslo účtu projektu: SK10 8180 0000 0070 0046 2741 
SWIFT: SPSRSKBA 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
Osoby oprávnené konať: 
Vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc. 
Vo veciach odborných : Ing. Daniela Mackových, CSc.,  tel.: 053/4190-134 
                           
1.2  Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375-377 

 e-mail: renata.horvathova@geology.sk 
 
2.  Názov predmetu zákazky:  

„Preprava zásielok vzoriek vôd a pevných materiálov“ 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 
Predmetom zákazky je obstaranie vyzdvihnutia, prepravy a doručenia vnútroštátnych zásielok (vzoriek vôd 
a pevných materiálov nachádzajúcich sa v plastových a sklenených fľašiach) a súvisiacich služieb v rámci 
projektu:  
• Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov 
v podzemných vodách Slovenskej republiky, kód ITMS: 24110110160 financovaného z Operačného 
programu Životné prostredie, Prioritná os č. 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,  
• a pre zabezpečenie vlastných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa.  
 
Zásielky budú posielané v pracovné dni z rôznych miest SR do Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, 
Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves a späť v rozsahu jednej i viacerého počtu zásielok na jedno miesto 
doručenia.  
Spôsob balenia zásielok – plastové bedne v rozsahu maximálne do 30 kg/balík, rozmer maximálne 60x40x40 
cm/balík 
 

 



 2 

Pri doručovaní zásielok požadujeme:  
• Termín doručenia zásielky: do 10:00 hod. nasledujúceho dňa po dni prevzatia zásielky z dôvodu 

nevyhnutnosti vykonania ďalšieho spracovania vzoriek v dni doručenia zásielky 
 
• Potvrdenie o doručení zásielky požadujeme doručiť elektronicky.  

  
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 
CPV : 60100000-9 Služby cestnej dopravy 

 
5.  Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke cenu za celý predmet 
zákazky.  
 
6. Variantné riešenie: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
7. Typ zmluvy 
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie Rámcovú dohodu na dodanie predmetu zákazky. 
Návrh Rámcovej dohody tvorí prílohu č. 2 Výzvy. Plnenie bude pozostávať z čiastkových objednávok v 
zmysle zaslanej cenovej ponuky úspešného uchádzača. Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu 
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni  jej zverejnenia  zmlúv v Centrálnom 
registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 
Predpokladaný plánovaný finančný limit verejného obstarávatel'a na daný predmet zákazky nesmie prekročiť 
19.850,00 EUR bez DPH. V prípade vyčerpania limitu bude Rámcová dohoda ukončená skôr. 
 
8. Trvanie zmluvy:  do 31.12.2016, resp. do vyčerpanie finančného limitu podľa bodu 7 tejto výzvy. V 
prípade vyčerpania limitu bude Rámcová dohoda ukončená skôr. 
 
9. Miesto  dodania predmetu zákazky 
Bude upresňované v čiastkových objednávkach 
 
10.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky je 19. 850,00 Eur bez DPH. 
 
11.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na 
adresu: 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375377, renata.horvathova@geology.sk 
 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 08. 04. 2014 do 10.00 hod. 
 
12. Lehota viazanosti ponuky 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom. 
 
Lehota viazanosti ponúk je stanovená: do 30. 05. 2014 
 
13. Hlavné podmienky financovania  

Predmet zákazky bude financovaný: 
- z projektu „Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných 

parametrov v podzemných vodách Slovenskej republiky“, kód ITMS: 24110110160, ktorý sa 
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implementuje na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie, z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne 
využívanie vôd prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR a z prostriedkov štátneho 
rozpočtu 

- zabezpečenie vlastných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa z prostriedkov štátneho 
rozpočtu a z príspevku verejného obstarávateľa.  

- Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
- Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným 

príkazom v eurách. Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Dodávateľ bude predmet rámcovej dohody fakturovať v mesačných intervaloch.  

- Vo faktúre je potrebné uviesť číslo príslušnej Rámcovej dohody. 
 

14.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 
a) Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže: 
- dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení poskytovať 
službu (nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného 
dokladu (elektronicky – pdf), podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného registra. Originál, resp. 
úradne osvedčenú kópiu dokladu bude verejný obstarávateľ požadovať iba od úspešného uchádzača 
k termínu podpisu Rámcovej dohody.  
Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 
kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. 
 
b) Verejný obstarávatel' požaduje predloženie dokumentu uvádzajúceho sieť miest v SR, kde je možné 
prijatie/resp. odovzdanie zásielky. 
 
c) Verejný obstarávatel' požaduje aby súčasťou cenovej ponuky bolo aj uvedenie hodiny, do ktorej je možné 
zásielku prijať.  
 
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR s presnosťou na dve desatinné miesta. Jednotlivé položky stanovené 
v EUR alebo v % nesmú obsahovať nulový údaj. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre uvedenej v prílohe č. l 
„Formulár cenovej ponuky“, ktorá je súčasťou tejto výzvy. V cene bude zahrnuté oznámenie o doručení 
zásielky. Cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača. 
 
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov 
a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať 
do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien 
zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedené v opise predmetu zákazky.  

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

� navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
� navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH, 

 
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom s DPH. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť  „nie som platcom 
DPH“). 
 
16.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia: 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: 
1. Jednotková cena za zásielku podľa hmotnosti bez DPH........................................ 8 bodov (položky 1 – 12)  
- súčet 96 bodov 
2. % palivového príplatku podľa jednotlivých kategórií (cien za pohonnú hmotu)    ..0,25 boda (položky 1-8) 
- súčet 2 body  
3. Jednotková cena za mýtny príplatok za každý začatý kilogram hmotnosti zásielky bez DPH............. 2 body  
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Váhovosť:100 bodov (maximálny počet bodov) 
        
Maximálny počet bodov za jednotlivé položky sa pridelí ponuke s najnižšou navrhovanou jednotkovou 
cenou/percentom. Pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie tohto kritéria pri ostatných ponukách 
sa vyjadrí ako podiel najnižšej jednotkovej ceny/percenta a navrhovanej jednotkovej ceny príslušnej položky 
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 
Všetky výpočty sa zaokrúhľujú podľa matematických pravidiel na dve desatinné miesta. Pri jednotlivých 
cenách/percentách požadujeme uviesť nenulový údaj.  

 
Úspešným uchádzačom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového 
súhrnu počtu bodov dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. 
 
V prípade získania rovnakého počtu bodov u viacerých uchádzačov, rozhodujúcim kritériom pre určenie 
víťazného uchádzača bude vyšší počet miest v SR, kde je možné prijatie/resp. odovzdanie zásielky. 
 
17. Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- jej zrušenie nariadi úrad  

 
 

 

V Bratislave, dňa 01.04.2014 

 
 
                             Ing. Branislav Žec, CSc. 
             
         riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky  
Príloha č. 2: Návrh Rámcovej dohody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tel.: ++421-2-593 75 111, 547 73 408 (sekret.)     Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA 
Fax: ++421-2-547 71 940       Číslo účtu: 7000390960/8180 
E-mail: secretary@geology.sk      IČO:31753604 
         IČ DPH: SK202071964 
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Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky  
 
Por. 

č.  

Hmotnosť zásielky 
  

MJ * Jednotková 

cena bez DPH 

v EUR 

* Jednotková 

cena s DPH 

v EUR 

1. 1 až 2 kg kg   

2. 2 až 4 kg kg   

3. 4 až 6 kg kg   

4. 6 až 8 kg kg   

5. 8 až 10 kg kg   

6. 10 až 12 kg kg   

7. 12 až 15 kg kg   

8. 15 až 18 kg kg   

9. 18 až 20 kg kg   

10. 20 až 22 kg kg   

11. 22 až 25 kg kg   

12. 25 až 30 kg kg   
*(Doručenie zásielky  do 10 00 h na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1,  
053 01 Spišská Nová Ves) 
 
 
P. 
č. 

Palivový príplatok MJ * Príplatok v % 
 

 

1. Cena pohonnej hmoty/liter od 0 – 1,20 € %  

2. Cena pohonnej hmoty/liter od 1,20 € – 1,25 € %  

3. Cena pohonnej hmoty/liter od 1,25 € – 1,30 € %  

4. Cena pohonnej hmoty/liter od 1,30 € – 1,35 € %  

5. Cena pohonnej hmoty/liter od 1,35 € – 1,40 € %  

6. Cena pohonnej hmoty/liter od 1,40 € – 1,45 € %  

7. Cena pohonnej hmoty/liter od 1,45 € – 1,50 € %  

8. Cena pohonnej hmoty/liter nad  1,50 € za 
každých 0,05 EUR 

%  

**(Doručenie zásielky  do 10 00 h na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1,  
053 01 Spišská Nová Ves) 
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P. 

č. 
Poplatky: *Jednotková 

cena bez DPH v 
EUR 

*Jednotková cena 

s DPH v EUR 

1 Mýtny príplatok za každý začatý kilogram 
hmotnosti zásielky 

  

*(Doručenie zásielky  do 10 00 h na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1,  
053 01 Spišská Nová Ves) 
 
 
Sieť miest v SR, kde je možné prijatie zásielky: 
 
 
 
 
 
 
 
Hodina, do ktorej je možné zásielku prijať:  
 
Vyhotovil: 
 
Podpis:  
(štatutárny zástupca uchádzača): 
(osoba oprávnená konať za uchádzača): 
 
 
 
Pečiatka: 
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Príloha č. 2 Rámcová dohoda - návrh 

 
       RÁMCOVÁ DOHODA 

                                       /Návrh/ 
 

Číslo rámcovej dohody objednávateľa:  
Číslo rámcovej dohody zhotoviteľa:  

 
uzatvorená  na zabezpečenie obstarania služieb podľa ust. § 11 a  § 64 zákona  

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle § 610 Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. 

v znení neskorších zmien. 
 
 
Čl. 
1  

Zmluvné strany 
 
1. 1  Objednávateľ:   

Obchodné meno: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Sídlo:    Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
štatutárny zástupca: Ing. Branislav Žec, CSc., riaditeľ 
IČO:    31 753 604 
IČ DPH:   SK 2020719646 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu:  7000390960/8180 
IBAN:    SK37 8180 0000 0070 0039 0960 
Číslo účtu projektu: SK10 8180 0000 0070 0046 2741 
SWIFT:   SPSRSKBA 
Kontaktná osoba:  Ing. Daniela Mackových, CSc.,daniela.mackovych@geology.sk 
Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím MŽP SR z 26. apríla 2000 č. 647/2000 – min. 
(ďalej len objednávateľ) 

 
 
1. 2  Dodávateľ:  
 Obchodné meno:            

Sídlo:                                 
v zastúpení:                       
za vecné plnenie:              
Tel., fax, e-mail:                 
IČO:                                   

IČ DPH:                           
Bankové spojenie:           
Číslo účtu:              
IBAN: 
SWIFT: 
Kontaktná osoba: 
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd …….., oddiel: …., vložka číslo: …..  
(ďalej len dodávateľ) 

 
 

Čl. 2 
 Preambula 

 
2.1 Rámcová  dohoda  je  uzatvorená  podľa  ust.  § 11  a  §  64  zákona  o verejnom 

obstarávaní  a  je  výsledkom  postupu zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 
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Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  ktorý  vyhlásil  objednávateľ  ako verejný obstarávateľ. 

 
Čl. 3 

Predmet dohody 
 

3.1 Predmetom rámcovej dohody je obstaranie vyzdvihnutia, prepravy a doručenia vnútroštátnych 
zásielok (vzoriek vôd a pevných materiálov nachádzajúcich sa v plastových a sklenených 
fľašiach) a poskytovanie súvisiacich služieb v rámci projektu:  
• Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných 
parametrov v podzemných vodách Slovenskej republiky, kód ITMS: 24110110160 
financovaného z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os č. 1 – Integrovaná 
ochrana a racionálne využívanie vôd,  
• a pre zabezpečenie vlastných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa.  
Zásielky budú posielané v pracovné dni z rôznych miest SR do Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves a späť v rozsahu jednej i viacerého 
počtu zásielok na jedno miesto doručenia. 
Spôsob balenia zásielok – plastové bedne v rozsahu maximálne do 30 kg/balík, rozmer 
maximálne 60x40x40 cm/balík. 
 

3.2 Plnenie predmetu tejto dohody sa bude uskutočňovať formou čiastkových objednávok.  
 
 

   Čl. 4  
Termín a miesto 

plnenia 
 

4.1 Miesto plnenia dohody bude  upresnené v jednotlivých  objednávkach samostatne.  
 
4.2 Dodávateľ sa  zaväzuje, že dodrží termín doručenia zásielky objednávateľovi  v nasledujúci 

deň po dni prevzatia zásielky, najneskôr do 10:00 hod.   
 
4.3 Termín plnenia predmetu dohody:  

Rámcová dohoda sa začne plniť ihneď po nadobudnutí platnosti a účinnosti rámcovej dohody 
a na základe čiastkových  objednávok uzatvorených v súlade s podmienkami tejto rámcovej 
dohody. 
Ukončenie  plnenia predmetu dohody je uplynutím doby trvania rámcovej dohody, t. j. do 
31.12.2016, alebo do vyčerpania finančného objemu predpokladanej hodnoty zákazky 
stanovenej  na 19 850,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.    

 
      

Čl. 5  
Cena a  platobné podmienky 

 
5.1 Dodávateľ bude za vykonané služby fakturovať objednávateľovi cenu za prepravu stanovenú 

dohodou: 
5.1.1 na  základe  cenovej ponuky  dodávate ľa   ako  uchádzača,  ktorá  bola  

vyhodnotená ako úspešná v postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorý vyhlásil  objednávateľ  ako verejný obstarávateľ. 

5.1.2 podľa  zákona    NR  SR  č.18/1996  Z.  z.  o cenách  v znení  neskorších  predpisov, 
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva /ďalej len zákon o 
cenách/, ako aj podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej 
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

5.1.3 podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
 

5.2 Dodávateľ sa  zaväzuje  poskytnúť služby,  ktoré  tvoria  predmet  tejto  dohody  za ceny,  ktoré 
sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.  
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5.3 Okrem ceny za prepravu podľa hmotnosti zásielky bude dodávateľ účtovať objednávateľovi 
mýtny príplatok, a to vo výške  uvedenej  v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť  tejto 
dohody. 

 
5.4 Okrem ceny za prepravu podľa hmotnosti zásielky bude dodávateľ ďalej účtovať 

objednávateľovi % palivového príplatku za ceny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 

 
5.5 K takto stanovenej cene si dodávateľ uplatní DPH podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 
 
5.6 Dohodnutú cenu objednávateľ uhradí dodávateľovi formou prevodného príkazu na 

základe doručených faktúr (v 4 vyhotoveniach) s lehotou splatnosti šesťdesiat (60) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  
Dodávateľ bude predmet rámcovej dohody fakturovať raz mesačne.  

      Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane označenia čísla rámcovej.  

 
5.7 V prípade,  že  objednávateľ  obdržal  faktúru,  ktorá  nezodpovedá požiadavkám daňového 

dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi za účelom jej prepracovania. 
Počas tejto doby nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry. 

 
5.8 Objednávateľ preddavky, ani zálohy neposkytuje. 
 
5.9 Dodávateľ berie na vedomie, že predmet plnenia podľa tejto dohody bude okrem vlastných 

prostriedkov organizácie a prostriedkov zo štátneho rozpočtu financovaný z Operačného 
programu Životné prostredie, Prioritná os č. 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie 
vôd a preto sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ súvisiaceho s predmetom plnenia 
kedykoľvek počas platnosti zmlúv týkajúcich sa projektu špecifikovaného v Čl. 3 bod 3.1 medzi 
príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (objednávateľom) a tejto dohody a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
 

Čl. 6  
 Záväzky dodávateľa 

 
6.1 Obstarať vyzdvihnutie, prepravu a doručenie vnútroštátnych zásielok pre objednávateľa a od 

objednávateľa na miesto dodania podľa špecifikácie uvedenej v čiastkovej objednávke.  
 
6.2 Zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení 

povinností súvisiacich s predmetom Rámcovej dohody. 
 
6.3 Doručiť elektronicky objednávateľovi potvrdenie o doručení jednotlivých zásielok. 

 
 

Čl. 7  
 Záväzky objednávateľa 

 
7.1 Poskytnúť správne a úplné údaje k sprievodnej dokumentácii zásielok (balíkový štítok, 

preberací list)  a zodpovedať za správnosť údajov odoslaných elektronickou formou do 
operačných systémov dodávateľa. 

 
7.2 Zabezpečiť zásielky primeraným balením k ich obsahu podľa požiadaviek dodávateľa. 
 
7.3 Rešpektovať  podmienky dodávateľa týkajúceho sa rozsahu a hmotnosti jednotlivých zásielok. 
 
7.4 Písomne informovať dodávateľa o všetkých zmenách v údajoch objednávateľa uvedených v Čl. 

1. bod 1.1 tejto rámcovej dohody 
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7.5 Objednávateľ vyhlasuje, že disponovať so zásielkami odosielanými objednávateľom alebo 

adresovanými objednávateľovi sú oprávnené nasledovné osoby 
1. RNDr. Ľubomír Findura 
2. Ing. Renáta Repková 
3. Eva Polubňáková 053/4426096 

 
7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že kedykoľvek umožní dodávateľovi overenie totožnosti osôb 

uvedených   v článku 7. bod. 7.5.  
 

 
Čl. 8 

Zodpovednosť za škodu 
8.1 Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na dodávateľa momentom prevzatia 

zásielky od objednávateľa do momentu doručenia zásielky objednávateľovi za dodržania 
podmienok uvedených v čl. 7. bod 7.2. 

 
8.2 V prípade poškodenia predmetu plnenia z dôvodu použitia nevhodného alebo nedostatočného 

obalu zásielky znáša zodpovednosť objednávateľ. 
 

 
Čl. 9   

Platnosť a účinnosť rámcovej dohody 
 

9.1 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
9.2 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016, respektíve do vyčerpania 

finančného limitu verejného obstarávatel'a na daný predmet zákazky (plnenia). Finančný limit 
predmetu plnenia nesmie prekročiť 19.850,00 EUR bez DPH. V prípade vyčerpania limitu bude 
rámcová dohoda ukončená skôr. 

 
9.3 Zmluvné strany môžu od tejto dohody odstúpiť  : 

a)  dohodou obidvoch zmluvných strán k dohodnutému termínu, ak sa podstatne zmenia 
okolnosti, za  ktorých bola  táto  dohoda uzatvorená a nebolo ich  možné objektívne 
predvídať 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak druhá zmluvná strana poruší túto 
dohodu podstatným spôsobom. 

c)  rozhodnutím nadriadených orgánov o neschválení a nezabezpečení financovania predmetu 
plnenia  

d) uplynutím doby, na ktorú je rámcová dohoda dohodnutá 
e) vykonaním  predmetu  dohody, t. j .  vyčerpaním  finančného  objemu predpokladanej 

hodnoty zákazky. 
 

9.4 Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku 
obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo 
doručené z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila 
odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany   
uvedenú   v dohode   alebo   v príslušnom   verejnom   registri   (t.j.   v príslušnom obchodnom 
alebo živnostenskom registri). 

 
9.5 Výpovedná lehota je 1 mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca po jej doručení druhej  zmluvnej strane. 
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Čl. 1 0   
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Všetky udalosti alebo okolnosti, ktorým zmluvná strana predvídateľnými prostriedkami 

nemôže  zabrániť  a ktoré  sa  nachádzajú  mimo  sféry  jeho  vplyvu  –  vyššia  moc  – 
oslobodzujú dotknutú zmluvnú stranu na obdobie ich vplyvu a v rozsahu ich účinku od 
zmluvných povinností bez toho, aby druhej zmluvnej strane vznikli akékoľvek nároky na 
náhradu škody. Dotknutá zmluvná strana je povinná druhú zmluvnú stranu okamžite informovať 
o druhu a predpokladanej dĺžke trvania uvedeného obmedzenia. 

 
10.2 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri 

rovnopisy a dodávateľ dva rovnopisy. 
 
10.3 Účastníci dohody prehlasujú, že si dohodu prečítali, táto vyjadruje ich vôľu a súhlasia s jej 

obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  
 
10.4 Rámcovú dohodu je možné dopĺňať alebo meniť výhradne v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z 

o verejnom obstarávaní formou  písomných  dodatkov  po  predchádzajúcom  súhlase obidvoch 
zmluvných strán, ktoré po nadobudnutí platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto dohody.  

 
10.5 Všetky právne vzťahy touto dohodou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. 
 
 
 
Zoznam príloh:  
 
Príloha č. 1  - Cenová ponuka dodávateľa 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa.................2014 V                             , dňa .................2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:                                            Za dodávateľa:  
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra                     (obchodné meno) 
Ing. Branislav Žec, CSc.                       (meno a priezvisko) 
riaditeľ ŠGÚDŠ                          (funkcia 
 


