Príloha č. 2 Súťažných podmienok
Obchodná verejná súťaž “Projektová dokumentácia - logistický park letisko Košice”
DOHODA O MLČANLIVOSTI
uzatvorená podľa ustanovenia podľa § 271 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov
MEDZI
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná v:

V mene ktorej koná:

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
Letisko Košice, 041 75 Košice IV, Slovenská republika
36 579 343
2021807238
SK2021807238
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
v odd. Sa
vo vložke č. 1289/V
Ing. Štefan Fedák, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Jančuš, PhD., člen predstavenstva

(ďalej len „Dotknutá strana“)
a
Meno a priezvisko/obchodné meno:

trvalý pobyt/miesto podnikania/sídlo:

dátum narodenia/IČO:

zápis v:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

štatutárny orgán/prokurista/zástupca
s uvedením funkcie:

___________________________________________

(ďalej len „Prijímajúca strana“)
(Dotknutá strana a Prijímajúca strana spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako
„Zmluvná strana“)
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a v tejto dohode o mlčanlivosti (ďalej len
„Dohoda“) s nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu
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TAKTO:
1.

PREDMET DOHODY

1.1.

Právny vzťah. Prijímajúca strana ako navrhovateľ bude mať počas účasti na obchodnej
verejnej súťaži “Projektová dokumentácia - logistický park letisko Košice” vyhlásenej dňa
15.06.2022 Dotknutou stranou ako vyhlasovateľom, ktorej predmetom bude výber zmluvnej
strany (zhotoviteľa a poskytovateľa licencie) na uzavretie zmluvy o dielo
obsahujúcej licenčnú zmluvu, predmetom ktorej bude odplatné vypracovanie projektovej
dokumentácie (tzn. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu
stavby) a poskytovaním s tým spojených komplexných služieb pre budúcu výstavby areálu
distribučného skladu podľa podkladov a dokumentácie Dotknutej strany (ďalej len „OVS“),
prístup k informáciám týkajúcich sa Dotknutej strany, jej podnikania a obchodných partnerov,
najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej,
finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy
(ďalej len „Právny vzťah“).

1.1.

V priebehu tohto ich Právneho vzťahu, v rámci ktorého budú zo strany Dotknutej strany
Prijímajúcej strane poskytnuté dôverné a chránené informácie, osobitne informácie,
dokumenty a podklady, ktoré tvoria prílohu súťažných podmienok OVS, bude mať
Prijímajúca strana možnosť oboznámiť sa najmä s/so:
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

informáciami o obchodoch Dotknutej strany,
informáciami o know-how Dotknutej strany,
informáciami o obchodných partneroch Dotknutej strany
informáciami o záväzkoch, pohľadávkach a ďalších záležitostiach Dotknutej strany,
ktoré nie sú verejne bežne dostupné a známe alebo sú predmetom obchodného
tajomstva,
informáciami o obchodných postupoch a metódach, ktoré Dotknutá strana nechce alebo
nemôže zverejniť, ako napr. cenové ponuky, akcie na získanie zákazníkov, zoznamy
zákazníkov alebo kľúčových obchodných partnerov, analýzy trhu a pod.,
informáciami o formách a spôsoboch získavania nových klientov Dotknutej strany,
skúsenosťami a postupmi používaných pri rokovaniach Dotknutej strany,
informáciami o začatých rokovaniach Dotknutej strany s potenciálnymi obchodnými
partnermi,
informáciami o obsahu účtovnej dokumentácie Dotknutej strany s výnimkou tých
skutočností, ktoré musia byť v súlade s inými predpismi zverejňované,
informáciami o zámeroch hmotného a finančného investovania Dotknutej strany,
informáciami o iných obchodných zámeroch Dotknutej strany,
informáciami o marketingových štúdiách a koncepciách, postupoch a podmienkach
reklamnej kampane a pod. Dotknutej strany,
informáciami o dôverných informáciách Dotknutej strany,
informáciami týkajúcich sa personalistiky Dotknutej strany,
informáciami týkajúcich sa organizačného charakteru Dotknutej strany,
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−

informáciami o ďalších skutočnostiach Dotknutej strany považovaných za utajované
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.2.

Vyššie uvedené informácie nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné.
Príslušnými obchodnými kruhmi Zmluvné strany rozumejú najmä konkurentov Dotknutej
strany alebo aj akékoľvek iné tretie subjekty, v činnosti ktorých by predmet obchodného
tajomstva mohol byť využitý či zneužitý, a preto Dotknutá strana tieto skutočnosti utajuje. Pre
tento účel využíva technické prostriedky (napr. bezpečnostné informačné systémy, zreteľne si
dokumenty označuje ako obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu) a právne opatrenia
(napr. má uzavreté zmluvy o ochrane obchodného tajomstva a zachovávaní mlčanlivosti).

1.3.

Prijímajúca strana berie na vedomie a vyhlasuje, že povinnosť mlčanlivosti podľa tejto
Zmluvy sa vzťahuje aj na jeho štatutárne orgány, všetkých zamestnancov, poradcov,
konzultantov, agentov a akýchkoľvek ďalších zástupcov (ďalej spoločne len
„Reprezentanti“), a to v rovnakom rozsahu a po rovnakú dobu v akej je touto Dohodou
viazaná Prijímajúca strana.

2.

MLČANLIVOSŤ

2.1.

Všetky informácie uvedené v článku 1. tejto Dohody alebo akékoľvek iné informácie verejne
neprístupné a súvisiace s činnosťou Dotknutej strany a údaje, podklady, dokumenty, materiály
a pod., ktoré Prijímajúca strana získa ústne, písomne, elektronicky alebo v akejkoľvek inej
forme počas Právneho vzťahu alebo v súvislosti s ním, sú predmetom obchodného tajomstva
v zmysle § 17 Obchodného zákonníka Dotknutej strany a Dotknutá strana ich týmto označuje
ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné
informácie“) a budú použité výhradne pre účely Právneho vzťahu.

2.2.

Prijímajúca strana sa zaväzuje, že bez časového obmedzenia odo dňa uzavretia tejto Dohody
najmä
a)

bude zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s
dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie
bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Dotknutej strane priamo
alebo nepriamo tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba
alebo iného nevyužiť,

b)

písomne oznámi Dotknutej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť
k vzniku konfliktu záujmov s Dotknutou stranou,

c)

použije dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu Právneho vzťahu a
na dosiahnutie jeho účelu,

d)

obmedzí zverenie dôverných informácií iba tým Reprezentantom, ktorí sú určení na
plnenie predmetu Právneho vzťahu a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti
týchto informácií a povinností s tým súvisiacich,
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e)

o každom sprístupnení dôverných informácií tretej osobe v prípadoch stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi bude informovať Dotknutú stranu,

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou
starostlivosťou.
2.3.

Zmluvná pokuta. V prípade preukázaného porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku
2.1 a 2.2 tohto článku Prijímajúcou stranou je Dotknutá strana oprávnená požadovať od
Prijímajúcej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000 €, a to za každé jedno
porušenie danej povinnosti.

2.3.1.

Splatnosť zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť zmluvnej pokuty podľa
tejto Dohody je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Dotknutej strany na zaplatenie
zmluvnej pokuty Prijímajúcej strane.

2.3.2.

Náhrada škody. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo Dotknutej strany na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností
Prijímajúcou stranou. Náhrada škody môže byť Dotknutou stranou voči Prijímajúcej strane v
plnej výške a súčasne sa dojednaná zmluvná pokuta nepovažuje za paušalizovanú náhradu
škody.

3.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA

3.1.

Prijímajúca strana berie na vedomie, že v prípade, kedy bude akákoľvek z dôverných
informácií vyžadovaná a Prijímajúcou stranou odovzdaná tretej strane na základe a v súlade s
platnými právnymi predpismi ( napr. orgánom činným v trestnom konaní, súdom, orgánom
verejnej správy, a pod. ) oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Dotknutej strane.

3.2.

Prijímajúca strana je povinná zachovávať všetky bezpečnostné štandardy vo vzťahu k šíreniu
počítačových vírov a ochrany počítačovej siete. Prijímajúca strana berie na vedomie, že je
povinná dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane osobných údajov a dát,
obchodnému tajomstvu, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy.

3.3.

Prijímajúca strana sa zaväzuje, že vráti Dotknutej strane všetky poskytnuté písomné alebo
digitalizované informácie, vrátene kópií alebo opisov v prípade, ak Dotknutá strana o nich
písomne požiada alebo ich na základe písomnej požiadavky zničí. Prijímajúca strana vráti
alebo zničí informácie podľa tohto ustanovenia najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa
doručenia písomnej požiadavky Dotknutej strany. Prijímajúca strana nie je oprávnená
ponechať si pre seba akékoľvek informácie poskytnuté Dotknutou stranou alebo ich kópie po
ukončení Právneho vzťahu.

3.4.

Prijímajúca strana sa zaväzuje považovať za dôverné informácie taktiež všetky neverejné
informácie týkajúce sa Dotknutej strany a jej podnikania, najmä akékoľvek informácie
obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej,
personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné
informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou Dotknutej strany, ktoré Prijímajúca
strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto Dohody alebo v jej
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súvislosti a zaväzuje sa zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách i po ukončení Právneho
vzťahu.
3.5.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vždy konať takým spôsobom, aby nepoškodili a
neohrozili dobré meno a oprávnené záujmy druhej Zmluvnej strany počas a po ukončení
Právneho vzťahu. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená konať ani inak vystupovať
menom druhej Zmluvnej strany, pokiaľ zo zvláštneho plnomocenstva nevyplýva inak.

4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1.

Rozhodné právo. Táto Dohoda sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia
ku kolíznym normám. Právne vzťahy neupravené touto Dohodou sa riadia najmä
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a
súvisiacimi predpismi, Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov,
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2.

Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie
akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Dohody.

4.3.

Písomná dohoda. Táto Dohoda sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán
v písomnej forme.

4.4.

Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody bolo považované súdom alebo
správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné alebo
nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti alebo
nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Dohody a zostávajúca časť
tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť.

4.5.

Úplná dohoda. Táto Dohoda tvorí úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa
predmetnej záležitosti. Podpisom tejto Dohody zanikajú všetky predchádzajúce písomné
a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto Dohody a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže
dovolávať zvláštnych v tejto Dohode neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

4.6.

Rovnopisy. Táto Dohoda bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2)
rovnopisoch pre každú Zmluvnú stranu.

4.7.

Účinnosť. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými
stranami.

4.8.

Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, že si obsah Dohody dôkladne prečítali a že tento im je
jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
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Dotknutá strana:
V Košiciach, dňa ____________

_____________________________
Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
Ing. Tomáš Jančuš, PhD., člen predstavenstva
V Košiciach, dňa ____________

_____________________________________
Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
Ing. Štefan Fedák, člen predstavenstva

Prijímajúca strana / za Prijímajúcu stranu:

______________________________________________________
(miesto a dátum podpisu)

______________________________________________________
(podpis navrhovateľa, štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu navrhovateľa,
ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať alebo za navrhovateľa na základe plnomocenstva
a v prípade podnikateľov alebo iných právnických osôb aj odtlačok pečiatky účastníka)

______________________________________________________
(meno a priezvisko navrhovateľa, štatutárneho orgánu alebo iného
zástupcu účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa
alebo za navrhovateľa na základe plnomocenstva)
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