RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTNUTÍ POISTENIA MAJETKU
uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods.
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle príslušných poistných
podmienok a zmluvných dojednaní predmetnej Rámcovej dohody
Číslo zmluvy poistníka:
1.Poistník a poistený
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:
Internetová adresa:

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ
42001315
SK2022091027
Štátna pokladnica
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy
Slovenskej republiky
www.nlcsk.org

2. Poisťovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ (IČ DPH):
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Zapísaný:
Internetová adresa:
(ďalej tiež spoločne aj „zmluvné strany“)

Preambula
Poistník je príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky. Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 2175/22 , 960 01 Zvolen (ďalej len
„NLC“) bolo zriadené Zriaďovacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č.4609/2020-250.
Podkladom pre uzavretie tejto Rámcovej dohody je úspešná ponuka Poisťovateľa predložená v rámci
postupu verejného obstarávateľa (v tejto zmluve uvedený ako Poistník a poistený) pri zákazke
realizovanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Predmet Rámcovej dohody
1.1. Zmluvné strany uzavretím tejto Rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a
spôsob realizácie predmetu Rámcovej dohody, ktorým je: poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo
úplného zničenia spôsobeného živlom a požiarom (priame a nepriame škody), vodou z vodovodných
zariadení, škôd spôsobených v dôsledku poruchy rozvodných inštalačných sietí, vody z prívodných a

odpadových potrubí, z klimatizačného zariadenia, nárazu dopravného prostriedku, dymu, nadzvukovou
vlnou, pre prípad krádeže, lúpeže, vnútorného a vonkajšieho vandalizmu (zistený aj nezistený páchateľ)
a pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a zariadení vrátane elektroniky skratom, prepätím a
indukčným účinkom blesku, vrátane poistenia aplikačného softvéru, ktorý nie je zahrnutý v obstarávacej
cene elektroniky, nosičov dát pevne zabudovaných v hardwarovej časti riadiacej alebo regulačnej
jednotky poistenej veci, nosičov dát a záznamov programového vybavenia strojov ako aj lomu stroja
(ďalej len „ poistná služba“ alebo „poistné služby“). Všetky poistné služby uvedené v rozsahu podľa
tohto bodu 1.1. tohto článku tejto Rámcovej dohody bude Poisťovateľ poskytovať Poistníkovi na
obdobie 48 mesiacov odo dňa účinnosti v zmysle ustanovení tejto Rámcovej dohody, a to v rozsahu a
spôsobom uvedeným v jednotlivých čiastkových poistných zmluvách.
1.2. Predmetom plnenia podľa bodu 1.1. bude poskytnutie poistných služieb uvedených v Prílohe č.1
Opis predmetu zákazky. Jednotlivé plnenia tejto Rámcovej dohody sa budú realizovať na základe
čiastkových poistných zmlúv uzatvorených Poistníkom a Poisťovateľom podľa článku VI. tejto
Rámcovej dohody.
1.3. Rozsah poistného krytia je definovaný v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody a ustanovenia definované v prílohe č. 1 - Opis predmetu
zákazky majú prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými v tejto Rámcovej
dohode a vo Všeobecných poistných podmienkach Poisťovateľa. Poisťovateľ zároveň vyhlasuje, že
žiadne ustanovenia tejto Rámcovej dohody a Všeobecných poistných podmienok Poisťovateľa nemôžu
znížiť požadovaný Rozsah poistného krytia uvedeného v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto
Rámcovej dohody.
1.4. Poisťovateľ môže plnenie tejto Rámcovej dohody realizovať vlastnými kapacitami alebo kapacitami
subdodávateľov; v takom prípade všetky činnosti subdodávateľa Poisťovateľa budú realizované v mene
a na účet Poisťovateľa a Poisťovateľ zodpovedá za takéto plnenie akoby plnil sám. Vyhlásenie
o subdodávateľoch je Prílohou č. 4 tejto Rámcovej dohody.
Článok II.
Zmluvná cena a platobné podmienky
2.1. Cena za poskytnuté poistné služby (poistné) je stanovená dohodou zmluvných strán na základe
výsledkov verejného obstarávania, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Poisťovateľ a v súlade s
cenovou ponukou predloženou Poisťovateľom. Poistné sadzby pre výpočet poistného uvedené v Prílohe
č. 1 sú záväzné a nemenné po celú dobu trvania tejto Rámcovej dohody.
2.2. Cena za poskytnuté poistné služby zahŕňa všetky náklady Poisťovateľa vrátane akýchkoľvek daní,
poplatkov a iných súvisiacich služieb alebo ďalších nákladov Poisťovateľa alebo inej tretej osoby
spojených s poskytnutím poistných služieb.
2.3. Poisťovateľ vyhlasuje, že takto dohodnutá cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a
primeraný zisk. Poisťovateľ súčasne vyhlasuje, že nepredpokladá, s prihliadnutím na všetky okolnosti,
akékoľvek ďalšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Rámcovej dohode, a ktoré by musel znášať
Poistník.
2.4. Dohodnutá cena (poistné) za poskytované poistné služby bude hradená raz ročne na základe
konkrétnej čiastkovej poistnej zmluvy z účtu Poistníka prostredníctvom štátnej pokladnice v súlade so
zásadami hospodárenia verejnoprávnych organizácií. Poisťovateľovi vznikne právo fakturovať poistné
podľa článku VI. bod 6.4 tejto Rámcovej dohody. Platba poistného bude realizovaná do 30
dní odo dňa doručenia faktúry Poisťovateľom.
2.5. Poistník je oprávnený vrátiť Poisťovateľovi faktúru v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej
doručenia, ak bude vyhotovená v rozpore s touto Rámcovou dohodou, resp. čiastkovou poistnou
zmluvou vystavenou na základe tejto Rámcovej dohody alebo všeobecne záväznými právnymi

predpismi, ak neobsahuje vyúčtovanie poistného do konca poistného obdobia s uvedením nesprávnych,
resp. chýbajúcich údajov. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením novej
opravenej faktúry.

Článok III .
Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania
3.1. Ak je Poisťovateľ v omeškaní s poskytnutím poistných služieb, má Poistník právo uplatniť voči
nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny neposkytnutej služby za každý, čo i len začatý deň
omeškania s poskytnutím poistných služieb podľa tejto Rámcovej dohody.
3.2. Ak Poistník mešká s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, má Poisťovateľ právo uplatniť voči
nemu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý, čo i len začatý deň omeškania úhrady
faktúry podľa tejto Rámcovej dohody.
3.3. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku dohodnutej
zmluvnej pokuty spôsobenej porušením zmluvných povinností podľa tejto Rámcovej dohody.
3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto
Rámcovej dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv
na uzavieranie jednotlivých čiastkových poistných zmlúv podľa podmienok dohodnutých v tejto
Rámcovej dohode.
3.5. Poisťovateľ sa zaväzuje, že bude s Poistníkom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces poskytovania dohodnutých poistných služieb
podľa tejto Rámcovej dohody, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť
dohodnutý termín pre poskytovanie poistných služieb v zmysle platnej čiastkovej poistnej zmluvy a
podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou.
Článok IV.
Zodpovednosť za škodu
4.1. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s
príslušnou čiastkovou poistnou zmluvou uzavretou za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode.
4.2. Poistník nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti Poisťovateľom bolo spôsobené
konaním Poistníka (napr. poskytnutie neúplných informácií) alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bol
Poistník povinný na požiadanie Poisťovateľa poskytnúť, a napriek Poisťovateľovej opätovnej žiadosti
ju neposkytol.
Článok V.
Doba platnosti a účinnosti Rámcovej dohody
5.1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov od účinnosti zmluvy. Táto Rámcová
dohoda je platná dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 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.

Článok VI.
Uzatváranie čiastkových poistných zmlúv
6.1. Plnenie tejto Rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti bude uzatváraním čiastkových
poistných zmlúv za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode bez vykonania podstatných zmien
v nej. Predmety poistenia, ktoré v čase vyhlásenia verejnej súťaže ešte neboli obstarané a ich uvedené
ceny boli predpokladané, sa poistia na skutočnú obstarávaciu hodnotu majetku a cena poistenia bude
stanovená v súlade s poistnými sadzbami za jednotlivé skupiny rizík uvedenými v Prílohe č. 4. tejto
Rámcovej dohody.
6.2. Súčasťou čiastkových poistných zmlúv budú vždy dojednania tejto Rámcovej dohody a Všeobecné
poistné podmienky Poisťovateľa pre požadované poistenie hnuteľného majetku, ktoré sú zároveň aj
Prílohou č. 2 tejto Rámcovej dohody.
6.3. Čiastková poistná zmluva musí obsahovať všetky podstatné náležitosti potrebné pre zabezpečenie
predmetu plnenia v zmysle tejto Rámcovej dohody, ako aj náležitosti, ktoré neobsahuje Rámcová
dohoda, a to najmä konkrétnu špecifikáciu predmetu poistenia a z nej vyplývajúce ustanovenia, ako aj
začiatok a koniec poistného obdobia a miesta plnenia.
6.4. Jednotlivé predmety poistenia, nadobudnuté po začiatku účinnosti čiastkovej poistnej zmluvy, budú
poistené dňom ich nadobudnutia. Poistník je povinný do 10-tich pracovných dní od ich právneho
nadobudnutia zaslať Poisťovateľovi prihlášku do poistenia, a to v súlade s Prílohou č. 3 tejto Rámcovej
dohody, na základe ktorej mu Poisťovateľ vystaví vyúčtovanie – faktúru poistného do konca poistného
obdobia, ktoré je uvedené v príslušnej čiastkovej poistnej zmluve.
Článok VII.
Doručovanie
7.1. Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti určené
zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto Rámcová dohoda alebo jednotlivé
čiastkové poistné zmluvy neustanovujú inak:
a) v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia sa považuje
dátum prevzatia zásielky, alebo
b) osobne do sídla zmluvnej protistrany, alebo
c) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho emailu príjemcom,
pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná
systémom, ale slovné potvrdenie prevzatia.
7.2. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví tejto Rámcovej dohody alebo príslušnej
čiastkovej poistnej zmluvy alebo v kontaktných osobách uvedených v záverečných ustanoveniach
čiastkových poistných zmlúv je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť
bezodkladne písomne oznámiť zmluvnej protistrane, inak táto zmluvná protistrana nenesie následky
neúspešného doručovania podľa tohto článku tejto Rámcovej dohody.
Článok VIII.
Dôverné informácie
8.1. Ak si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí tejto Rámcovej dohody navzájom poskytli informácie
označené ako dôverné, nesmie zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, poskytnúť alebo
prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje vlastné potreby. Dôverné
informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany, ak táto Rámcová dohoda neustanovuje inak, alebo ak z tejto Rámcovej dohody
nevyplýva niečo iné. Za dôverné informácie sa na účely tejto Rámcovej dohody pokladajú aj všetky

informácie, údaje alebo iné skutočnosti, o ktorých sa zmluvná strana dozvedela na základe a/alebo v
spojení s touto Rámcovou dohodou (ďalej len „dôverné informácie“).
8.2. Každá zmluvná strana je povinná, ak z tejto Rámcovej dohody nevyplýva niečo iné, zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna dôverná informácia nebola
sprístupnená bez súhlasu druhej zmluvnej strany, a to či už úplne alebo čiastočne, tretej osobe.
Poisťovateľ súčasne vyslovuje svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie tejto Rámcovej dohody,
vrátane jej príloh a dokumentov podľa článku X. tejto Rámcovej dohody a na zverejnenie čiastkových
poistných zmlúv a vystavených faktúr, a to na www.nlcsk.org; www.crz.gov.sk;
www.partnerskadohoda.gov.sk.
8.3. Povinnosť mlčanlivosti sa nepoužije v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:
a) je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť a/alebo zverejniť na základe zákona alebo
b) dôverná informácia sa stala všeobecne známa.
Poistník a Poisťovateľ sa týmto dohodli, že za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje: ak je
dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi
alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k
povinnosti mlčanlivosti.
Článok IX.
Odstúpenie od Rámcovej dohody a od čiastkovej zmluvy
9.1. Poistník je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej dohody v prípade, že Poisťovateľ neplní
podmienky dohodnuté v tejto Rámcovej dohode a v uzavretej čiastkovej zmluve bez zapríčinenia
Poistníka.
9.2. Poisťovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej dohody, ak Poistník je v omeškaní s úhradou
faktúr viac ako 30 kalendárnych dní a neplní podmienky dohodnuté v tejto Rámcovej dohode.
9.3. Odstúpenie od tejto Rámcovej dohody alebo od akejkoľvek čiastkovej zmluvy podľa tohto článku
tejto Rámcovej dohody je účinné doručením jeho písomného vyhotovenia druhej zmluvnej starne.
Týmto dňom táto Rámcová dohoda alebo daná čiastková zmluva zaniká.
9.4. Túto Rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany sú
oprávnené vypovedať túto Rámcovú dohodu ako aj čiastkovú zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, s
výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď doručená jednej zo zmluvných strán. Výpoveď musí mať písomnú formu, inak je
neplatná.
Ak sa výpoveď odoslaná prostredníctvom pošty vráti odosielateľovi späť s vyznačením adresát neznámy
alebo adresát neprevzal v odbernej lehote, bude sa podanie považovať za doručené v 3. deň nasledujúci
po dni, keď bolo podanie odoslané na prepravu, a to bez ohľadu na to, či sa s podaním zmluvné strany
oboznámili alebo nie, ak nie je doručenie podania preukázané skôr.
Podanie odoslané prostredníctvom pošty sa adresuje vždy na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví
tejto Rámcovej dohody alebo na adresu, ktorú zmluvná strana písomne oznámi podľa tejto Rámcovej
dohody druhej zmluvnej strane. Odoslanie podania odosielajúca strana preukáže predložením podacieho
lístku, a v prípade použitia fikcie doručenia uvedenej v druhom odseku tohto bodu tejto Rámcovej
dohody aj podaním, ktoré sa vrátilo späť odosielateľovi s vyznačením adresát neznámy alebo adresát
neprevzal zásielku v odbernej lehote.
9.5. Odstúpenie od konkrétnej čiastkovej poistnej zmluvy nespôsobuje zánik tejto Rámcovej dohody.

Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
10.1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitného právneho predpisu.
Nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody nedochádza k plneniu predmetu tejto
Rámcovej dohody podľa jej článku I. K plneniu predmetu tejto Rámcovej dohody dôjde na základe
uzatvorených konkrétnych čiastkových poistných zmlúv.
10.2. Vzťahy touto Rámcovou dohodou osobitne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
10.3. Túto Rámcovú dohodu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov vzostupne
očíslovaných a podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, a to iba v súlade s § 10a zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.4. Poisťovateľ berie na vedomie, že Poistník je v zmysle 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 povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
10.5. Poisťovateľ týmto čestne vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré predložil v ponuke, predkladá so
súhlasom dotknutej osoby podľa § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679.
10.6. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením tejto Rámcovej dohody vrátane príloh a čiastkových zmlúv v
Centrálnom registri zmlúv a so zverejnením tejto Rámcovej dohody vrátane príloh, čiastkových zmlúv
a ponuky, ktorú predložil do verejného obstarávania v Centrálnom registri dokumentov z verejného
obstarávania, ako aj so zverejnením dokumentov podľa § 49a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v profile verejného
obstarávateľa.
Tento súhlas udeľuje Poisťovateľ Poistníkovi bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
10.7. Poisťovateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov
Európskej únie, najmä podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zmluvy o poskytnutí
NFP č. 028/2019/1.1.3/OPVaI/DP.
Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Poisťovateľovi
žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.
Nesplnenie povinností Poisťovateľa v zmysle tohto bodu tohto článku tejto Rámcovej dohody, t.j.
nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Poisťovateľa, sa považuje za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody Poisťovateľom a Poistník
môže na základe nesplnenia tejto povinnosti Poisťovateľa od tejto Rámcovej dohody odstúpiť.
10.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Rámcovej dohody bude
príslušným súdom alebo iným oprávneným orgánom vyhlásené za neplatné vcelku alebo zčasti, alebo
bude takto vyhlásené za právne neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení tejto Rámcovej dohody. Zmluvné strany sú povinné nahradiť takéto ustanovenie tejto
Rámcovej dohody písomným dodatkom podľa bodu 10.3. tohto článku tejto Rámcovej dohody platným
a účinným ustanovením, ktorého predmet a obsah bude v čo najvyššej možnej miere zodpovedať
predmetu a obsahu pôvodného ustanovenia obsiahnutého v tejto Rámcovej dohode.

10.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Rámcovej dohody je im dostatočne určitý a
zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, túto Rámcovú dohodu si prečítali, oboznámili
sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
10.10. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po
ich podpísaní Poistník obdrží tri rovnopisy a Poisťovateľ obdrží jeden rovnopis.
10.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky.
Príloha č. 2: Všeobecné poistné podmienky Poisťovateľa pre požadované druhy poistenia.
Príloha č. 3: Prihláška do poistenia.
Príloha č. 4: Vyhlásenie o subdodávateľov.

Zvolen dňa ..................

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

Poistník:

Poisťovateľ:

..............................................
Národné lesnícke centrum
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ

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

dňa........................

Príloha č. 4 Zmluvy
Vyhlásenie o subdodávateľoch
(Použije ju len víťazný uchádzač pri podpise zmluvy) (v ponuke poznámku vymazať)
Verejný obstarávateľ:
Názov zákazky:

Identifikácia verejného obstarávania
Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Subdodávateľ č. 1. 1
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:
Meno, priezvisko:
Adresa pobytu:
Dátum narodenia:
Predmet subdodávky:
Percento hodnoty plnenia:
%
rozsah prác, ktoré bude
V prípade,
že nepoužije
subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky vypíše namiesto opisu
realizovať
subdodávateľ
subdodávateľa:
„Pri plnení predmetu zákazky nepoužijeme subdodávateľov.“
Poučenie:
Subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pokiaľ zhotoviteľom (hlavným dodávateľom)
jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevýšia sumu 100 tis. eur s DPH alebo úhrnne 250 tis. eur s DPH
v kalendárnom roku, ak pôjde o opakované plnenia.
Daný subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu subdodávky.
(Doložiť aktuálnym výpisom z OR SR alebo ŽR SR.)
Zhotoviteľ je povinný:
a) oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 5 pracovných dní predtým ako k zmene dôjde,
b) oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o novom subdodávateľovi 5 pracovných dní predtým ako k zmene dôjde.

V ..................., dňa ............... 2
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
(osôb) oprávnenej konať za uchádzača 3

1

Použije sa toľko krát koľko je subdodávateľov (v ponuke poznámku vymazať)
musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk (v ponuke poznámku vymazať)
3 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov
alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov v zmysle zápisu v ORSR/ŽRSR. (v ponuke poznámku vymazať)
2 dátum

