
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v zmysle§ 536 a nasl. Obchodného zákonnfka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Zmluva'') 

81. Č. ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽA: 2012/ 2100/2034 
81. Č. ZMLUVY VYKONÁVATEĽA: 4600008743 
81. Č. ZMLUVY ZHOTOVITEĽA: 5505001006 

uzavretá medzi: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

č. účtu: 
v mene spoločnosti 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

oo 156 752 

2020480198 

SK 2020480198 

UniCredit Bank Slovakia a.s. 

6602639001/1111 

koná: Ing. Ladislav Lazár- generálny riaditel' štátneho podniku 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 11 oddiel: Pš, č.vl.: 32/B 

(ďalej len "Objednávate!"') 

pri výkone Zmluvou vymedzených práv a povinností zastúpený: 

Obchodné meno: 

Sfdlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

v mene spoločnosti koná: 

Osoba oprávnená konať vo veciach 

Slovenské elektrárne, a.s. 

Mlynské nivy 471 821 09 Bratislava 

35 829 052 

20 202 613 53 
SK20 202 613 53 

Ing. Dagmar Lopatková Spišáková, 
manažér obstarávania 
na základe poverenia spoločnosťou SE, a .s. zo dňa 20.10.2011 

technických: team leader pre riadenie projektov 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.:Sa, 
č.vi.:2904/B 

(ďalej len "Vykonávate!"') 

A 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

ABB, s.r.o. 

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 

31389 325 
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DIČ: 2020326396 
Bankové spojenie: 

Č. účtu: 
v mene spoločnosti koná: Marcel van der Hoek, generálny riaditeľ a konateľ, 

Ing. Radek Pfleger, finančný riaditel' a konatel', 
Ing. Ján Kováčik, konatel' 

Zaprsaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 
vl. č. 8428/B 

Osoba oprávnená konať vo veciach 
technických a obchodných: Country Key Account Manager 

(ďa l ej len "Zhotovitel"') 

(ďalej spolu tiež "Zmluvné strany" alebo osobitne "Zmluvná strana") 

PREAMBULA 

Objednávate!' a Vykonávate!' uzavreli dňa 10.03.2006 Zmluvu o prevádzke VEG, pod ev. č. ZM-99-06-
1-04854-11200 (v SAP č. 4600000859) a dňa 17.07.2006 Dodatok č. l k Zmluve o prevádzke VEG pod 
ev. č. ZM-TI-06-1-07758-83110. . 

Vykonávate!' je v zmysle Zmluvy o prevádzke VEG povinný zabezpečiť prevádzku, údržbu a opravu 
Prevádzkového majetku VEG a podieľať sa dohodnutým spôsobom na investíciách do Prevádzkového 
majetku VEG. 
Dohodnutý spôsob podiel'ania sa Vykonávatel'a na investíciách vo forme súčinnosti a spolupráce pri 
realizácii plánu Investícií r bližšie v;edfik~vaný pre lnvestkiu - Rekonštrukcia spoločnej 
fázovacej súpravy v ustanoveniach tejto Zmluvy. 

1 PREDMET ZMLUVY 

1.1 Účel Zmluvy 

Účelom tejto Zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán a štandardné podmienky 
obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa budú aplikovať na zhotovenie diela 
uvedeného v odseku 1.2 Zhotoviteľom v prospech Objednávatel'a. 

1.2 Špecifikácia diela 

V zmysle podmienok tejto Zmluvy sa Zhotovíte!' zaväzuje zhotoviť pre Objednávatel'a a 
Objednávate!' sa zaväzuje od Zhotovitel'a prevziať a zaplatiť cenu za~ 
diela: VEG65987 Rekonštrukcia spoločnej fázovacej súpravy v ____ 
(ďalej len "Dielo" alebo "predmet Zmluvy" alebo "predmet plnenia") ktorého detailná 
špecifikácia sa nachádza v Prílohe č. 1 Zmluvy pod názvom Technická špecifikácia. 

Zhotovitel' prehlasuje, že (i) veci dodané Zhotovftel'om v súvislosti so zhotovenrm Diela nie sú 
a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené žiadnym právom tretej osoby, najmä záložným 
právom alebo predkupným právom, (ii) takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela 
nebudú prenajaté tretej osobe a (iii) neexistuje právny predpis ani rozhodnutie orgánu verejnej 
moci, ktoré by Zhotovitel'ovi akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s takýmito vecami. 

1.3 Niektoré podmienky plnenia Zmluvy 

1.3.1 Keďže správu a prevádzku VEG zveril Objednávate!' osobitnou zmluvou Vykonávateľovi, 
splnomocňuje v odseku 12.22 tejto zmluvy Vykonávatel'a na výkon Zmluvou vymedzených práv 
a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 
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1.3.2 Práva a povinnosti voči Zhotovitel'ovi vyplývajúce zo Zmluvy vykonáva Objednávate!' 
prostredníctvom Vykonávatel'a, s výnimkou 

(i) povinnosti zaplatiť zmluvnú cenu podl'a čl. 2 a čl. 6 tejto Zmluvy, 

(ii) práva na uplatnenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania z nej podl'a odseku 3.3 tejto 
Zmluvy, 

(iii) práva na prevzatie Diela podl'a odseku 3.4 tejto Zmluvy a 

(iv) uplatnenie práv podl'a článku 7 a 8 tejto Zmluvy, 

1.3.3 Vykonávate!' nie je vo vzťahu k Objednávatel'ovi v postavení ručitel'a, zabezpečovatel'a, 
spoludlžníka (§ 531 Občianskeho zákonníka), pristupujúceho dlžníka (§ 533 Občianskeho 
zákonníka), osoby povinnej plniť za Objednávatel'a Zhotovitel'ovi (§ 534 Občianskeho 
zákonníka) a ani inej osoby zabezpečujúcej plnenie finančných záväzkov Objednávatel'a z tejto 
Zmluvy. 

1.3.4 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, s výnimkou práva na zaplatenie zmluvnej ceny podl'a 
čl. 2 a čl. 6 tejto Zmluvy, povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu a úrok z omeškania z nej podl'a 
odseku 3.3 tejto Zmluvy, povinnosti odovzdať Dielo podl'a odseku 3.4 tejto Zmluvy a povinností 
podl'a článku 7 a 8 tejto Zmluvy, vykonáva Zhotovitel' voči Vykonávate!' ovi. 

2 CENA ZA DIELO 

2.1 Cena za Dielo 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo podl'a odseku 1.2, je: 

119 000,- EUR bez DPH 

(slovom: stodevätnásť tisíc eur bez DPH) 

(ďalej len "Cena"). 

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo bude platená Objednávatel'om Zhotovitel'ovi na 
základe Zhotovitel'om vystavenej faktúry po zhotovení Diela na číslo účtu Zhotovitel'a 
uvedeného v úvode Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry Zhotovitel'om za Dielo je 
Zápisnica o prevzatí potvrdená oprávnenou osobou Objednávatel'a, Vykonávatel'a a 
Zhotovitel'a. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v cene za Dielo je zahrnutá cena za materiál dodaný spolu 
s vykonávaním Diela na základe tejto Zmluvy. 

2.2 Platobné míľniky 

Cena bude fakturovaná Zhotovitel'om po splnení nasledovných jednotlivých platobných míl'nikov: 

Platobný Plnenie podľa Prílohy č.1 - Technická Cena jednotlivého 
míľnik č. špecifikácia tejto Zmluvy, bod 8. platobného míľnika 

HARMONOGRAM: EUR bez DPH 

1 Odovzdanie projektovej dokumentácie 15 000,- v EUR 

do 15.12.2013 slovom: pätnásťtisíc EUR 

2 Realizácia prác od 8.09.2014 do 21. 104 000 ,- v EUR 
09.2014 a odovzdanie Diela do užívania do 

slovom: stoštyritisíc EUR 
22.09.2014 

Podmienkou realizácie a odovzdania diela 
v termínoch tohto platobného míl'nika je 
zabezpečenie odstávky R400 kV VE 
Gabčíkovo zo strany Objednávatel'a 

(ďalej ako "Platobné míľniky") 
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2.3 Obsah Ceny 

V Cene sú, bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví, zahrnuté všetky 
náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, najmä prepravné, 
likvidácie odpadu vzniknutého činnosťou Zhotovitel'a, náklady vykladania Diela 
v mieste plnenia, clo, iné dane a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s 
certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkol'vek orgánom verejnej 
moci ako aj cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo 
s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí 
Zhotovitel' a sú zahrnuté v Cene. 

2.4 DPH 

DPH bude pripočítaná k Cene vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi upravujúcimi 
výšku dane z pridanej hodnoty v deň vzniku daňovej povinnosti. 

3 LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA 

3.1 lehota dodania a prevzatia Diela 

Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť Dielo do 22.09.2014 odo dňa nadobudnutia platnosti 
a účinnosti Zmluvy. 

3.2 Oznámenie o omeškaní so zhotovením Diela 

V prípade že hrozí, že Zhotovitel' nezhotoví Dielo v lehote uvedenej v tejto Zmluve, alebo 
nedodrží termíny dohodnuté podl'a Prílohy č.1, časť 8 HARMONOGRAM, Zhotovitel' bude o tejto 
skutočnosti písomne informovať Objednávatel'a bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto 
skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň 
zhotovenia Diela. Zmenu pôvodného termínu plnenia môžu zmluvné strany uskutočniť iba 
formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. Splnením povinnosti Zhotovitel'a 
uvedenej v tomto odseku nie sú dotknuté ostatné nároky Objednávatel'a vyplývajúce z 
porušenia záväzku Zhotovitel'a zhotoviť Dielo včas, predovšetkým na zmluvnú pokutu 
a náhradu škody. 

3.3 Dôsledky omeškania so zhotovením Diela 

V prípade, že Zhotovitel' je v omeškaní so zhotovením Diela v lehote podl'a odseku 3.1 tejto 
Zmluvy, má Objednávate!' právo uplatniť si u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny uvedenej v 2.1 za každý i začatý deň omeškania. 
Zmluvná pokuta bude uplatnená formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávatel'om a je 
splatná do 14 dní po doručení Zhotovitel'ovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty 
si môže Objednávate!' uplatniť voči Zhotovitel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % 
z nezaplatenej čiastky za každý i začatý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote 
štrnástich dní 14 odo dňa doručenia penalizačnej faktúry Zhotovitel'ovi. 

3.4 Prevzatie Diela 

Zhotovitel' je povinný Objednávatel'a vyzvať na prevzatie Diela minimálne 5 pracovných dní pred 
dohodnutým dátumom zhotovenia Diela. 

O prevzatí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí (ďalej len "Zápisnica o prevzatí"), ktorú 
podpíšu Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis Diela, čitatel'né mená a priezviská a 
podpisy oprávnených osôb odovzdávajúcich a preberajúcich, pečiatku a dátum prevzatia Diela a 
potvrdenie o vykonaní predpísaných testov. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za 
Objednávatel'a, Vykonávatel'a a Zhotovitel'a sú oprávnené osoby Objednávatel'a, Vykonávatel'a 
a Zhotovitel'a menované v zmysle tejto Zmluvy, v mieste podl'a odseku 5.1 tejto Zmluvy. 
V prípade, že má Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávate!' oprávnený odmietnuť 
prevzatie Diela. 
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V prípade, že Objednávate!' prevezme Dielo s vadoujaml, je povinný tieto vady popísať v 
Zápisnici o prevzati s určením termínu na odstránenie vád/vady. Zhotovíte!' je povinný začať 
s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu. 

Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávatel'a, odovzdať 
Objednávatel'ovl doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela. 

Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotovitel' 
povinný, najneskôr pri prevzatí Diela Objednávatel'om, odovzdať Objednávatel'ovi príslušnú 
technickú dokumentáciu, požadované atesty materiálov použitých pri vykonaní predmetu 
plnenia a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeoberne 
záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované 
Objednávate!' om alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. 

V ostatnom pre prevzatie Diela platia ustanovenia Bezpečnostno - technických podmienok, 
ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

Osoby oprávnené k prevzatiu a podpísaniu zápisnice: 

za Zhotovitel'a: 

za Objednávateľa: 

za Vykonávatel'a (technické parametre) 

3.5 Právo podmieniť prevzatie Diela vykonaním skúšok 

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovíte!' je povinný Dielo pred jeho odovzdaním 
podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len ,,Skúšky"), za účelom zistenia či Dielo 
spfňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spÍňa stanovené podmienky. Zhotovíte!' je 
povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávatel'ovi najneskôr pri odovzdaní Diela. 

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávatel'a má byť prítomná pri 
vykonávaní Skúšok Diela a Zhotovíte!' je povinný oznámiť Objednávatel'ovl miesto a dátum 
konania Skúšok, a to najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom konania Skúšok, alebo 
v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávatel'a nedostaví 
v určenom čase na vykonanie Skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať Skúšky aj bez účasti 
Objednávatel'a, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať 
o výsledku týchto Skúšok. Náklady spojené s vykonaním Skúšok Diela znáša Zhotovltel'. 

Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotovitel'a, alebo ak bude výsledok 
Skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotovíte!' povinný nahradiť Objednávatel'ovi všetky náklady, 
ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú. 

Vykonanie Skúšok za účasti Objednávatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady 
zistené po odovzdaní Diela . 

3.6 Nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu 

Na Zhotovltel'a prechádza nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predmetom montáže, údržby, 
opravy alebo úpravy na dotknutých objektoch, ktoré sú vo vlastnfctve Objednávatel'a. 

4 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Povinnosti Zhotovitel'a 

4.1.1 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečí výkon koordinátora dokumentácie podl'a 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienok 
na stavbe, v platnom znenf. 

4.1.2 Zhotovltel' pri realizádl predmetu zmluvy zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti na 
pracovisku podl'a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, v platnom znení. 

4.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa predmetu tejto Zmluvy dodržiavať všetky 
povinnosti vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR a tých častí 
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interných predpisov Objednávatel'a, s ktorými sa preukázatel'ne oboznámil a ktoré sú 
aplikovatel'né na činnosti vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávatel'a a s pôsobením 
zamestnancov Zhotovitel'a na území a v objektoch Objednávatel'a na základe tejto Zmluvy a sú 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany. 

4.1.4 Počas výkonu prác je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný (montážny) denník. Záznamy do 
stavebného denníka je povinný viesť 

za Zhotoviteľa: 

za Vykonávateľa: 

za Objednávate!' a: 

4.1.5 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel' povinný písomne oznámiť Objednávatel'ovi do 3 
pracovných dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta 
podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím 
osobám, začatie vstupu do likvidácie Poskytovatel'a, začatie exekučného konania na majetok 
Zhotovitel'a a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
v platnom znení. Zhotovitel' je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť 
Objednávatel'ovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platitel'a DPH, a to 
bezodkladne po tomto dátume. 

Zahraničný zhotovíte!' je počas trvania Zmluvy povinný bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávatel'ovi vznik stálej prevádzkarne v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. a príslušnej zmluvy 
o zamedzení dvojitého zdanenia a jej zánik, vznik prevádzkarne v zmysle zákona č. 222/2004 
Z.z. o DPH a jej zánik, oznámenie o daňovej rezidencii takejto zahraničnej osoby. 

Ak je Zhotovíte!' rezident krajiny mimo EÚ a má v SR zriadenú stálu prevádzkareň a platí 
preddavky na daň z príjmu v SR je povinný predložiť bezodkladne po podpise Zmluvy, resp. po 
tom, čo uvedená skutočnosť nastane potvrdenie DÚ BA I o platení preddavkov. V prípade, že 
tento doklad Zhotovltel' nepredloží bude zo strany Objednávatel'a uplatnené zabezpečenie dane 
v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

4.1.6 V prípade, ak Zhotovitel' nedodrží ustanovenia bodu 4.1.2 a Objednávateľovi bude v tejto 
súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych alebo daňových orgánov, Zhotovitel' je povinný 
vyrubenú sankciu uhradiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dnf od doručenia jej 
vyúčtovania Zhotovltel'ovi Objednávatel'om. 

4.1.7 Zhotovitel' berie na vedomie, že v prípadoch ak Zhotovitel' poskytuje plnenie v objektoch 
Objednávatel'a, Objednávate!' môže poskytnúť Zhotovitel'ovi za odplatu a na základe osobitnej 
zmluvy: 

(l) objekty charakteru zariadenia staveniska, 

(ii) elektrickú energiu, technické plyny, stlačený vzduch, vodu a pod. 

4.1.8 Zhotovitel' je povinný získať a po celú dobu platnosti Zmluvy udržiavať a na požiadanie 
Objednávatel'a preukázať poistenie v rozsahu hodnoty plnenia v zmysle Zmluvy. 

4.1.9 Ak v priebehu plnenia predmetu tejto Zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
v platnom znení (ďalej len "autorský zákon"), Zhotoviteľ udel'uje Objednávatel'ovi v súlade s§ 
40 autorského zákona súhlas na použitie diela. Zhotovitel' udel'uje Objednávatel'ovi výhradnú 
licenciu, resp. subllcenclu po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 21 autorského 
zákona a teritoriálne neobmedzenú licenciu, resp. sublicenciu. Zhotovitel' touto Zmluvou udel'uje 
Objednávatel'ovi súhlas použlť dielo spôsobmi uvedenými v § 18 ods. 2 autorského zákona. 
Odmena za použitie diela vzniknutého podľa tohto odseku je zahrnutá do ceny Diela. 

4.1.10 Vzhl'adom na skutočnosť, že niektoré činnosti vykonávané na základe tejto Zmluvy spadajú 
pod činnosti v zmysle § 4 - S zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných Inžinieroch v platnom znení, udel'uje týmto Zhotoviteľ 
Objednávateľovi v súlade s ust. § 40 autorského zákona súhlas na akékoľvek použitie týchto 
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architektonických, konštrukčných a technických riešení a iných výsledkov duševnej tvorivej 
činnosti, ktoré obsahujú písomnosti podl'a § 13 ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. (ďalej len 
"písomnosti"). Zhotovíte!' zároveň udel'uje Objednávatel'ovi časovo neobmedzenú, 
nevýhradnú, celosvetovú a bezodplatnú licenciu aj na používanie, vykonávanie, 
reprodukovanie, zobrazovanie, realizáciu, distribúciu kópií písomností (internú aj externú) 
a právo obstarávať z nich odvodené diela a právo autorizovať ďalšie osoby k vykonávaniu 
niektorej z vyššie uvedených činností vrátane ich použitia spôsobmi uvedenými v § 18 ods. 2 
autorského zákona. Odmena za použitie týchto písomností a udelenie licencie v rozsahu 
uvedenom v predchádzajúcej vete vzniknutého podl'a tohto odseku je zahrnutá do ceny. 

4.1.11 Zhotovíte!' sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, 
resp. dodali obsah Diela, a to najmä uzavretím príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby 
tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávatel'ovi žiadne nároky, vyplývajúce im 
z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných 
obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotovitel'a, vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy. 

4.1.12 Zhotovíte!' vykoná Dielo v spolupráci so zmluvnými subdodávatel'mi, ktorých podiel 
z celkového objemu prác pre vykonávané činnosti podl'a bodu 1.2 - Prnoha 1 - Technická 
špecifikácia bod 3.1.4 resp. 3.2 bude 2% z celkovej Ceny uvedenej v bode 2.1. Objednávate!' si 
vyhradzuje právo odsúhlasiť výber subdodávatel'ov Zhotovitel'a. 

Zhotovíte!' k zmene dodávatel'ského modelu môže pristúpiť len na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávatel'a. 

4.2 Práva a povinnosti Objednávatel'a 

4.2.1 Objednávate!' umožní zamestnancom Zhotovitel'a prístup do objektov Objednávatel'a 
v pracovných dňoch na základe "Povolenia na vstup" o ktoré Zhotovíte!' písomne požiada 7 
pracovných dní pred začatím prác v objektoch Objednávatel'a. Po doručení "Povolenia na vstup" 
a školení BOZP zamestnancov Zhotovitel'a odovzdá Objednávate!' stavenisko Zhotovitel'ovi. 

4.2.2 Objednávate!' je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní, od 
doručenia písomnej požiadavky Vykonávatel'a, uplatniť u Zhotovitel'a v prospech Vykonávatel'a 
nárok na náhradu škody spôsobenú Zhotovitel'om Vykonávatel'ovi v súvislosti s realizáciou časti 
Diela/Diela. 

4.2.3 V prípade, že Objednávate!' nárok na náhradu škody spôsobenú Zhotovitel'om Vykonávatel'ovi 
v súvislosti s realizáciou časti Diela/Diela neuplatní v lehote podl'a odseku 4.2.2 tejto Zmluvy, 
nárok na náhradu vyššie uvedenej škody si Vykonávate!' voči Zhotovitel'ovi uplatní priamo sám. 

4.2.4 Objednávate!' je oprávnený odmietnuť subdodávatel'a na predmete plnenia najmä 
v nasledujúcich prípadoch: 

(i) podanie návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie z majetku subdodávatel'a, alebo 

(ii) zverejnenie uznesenia o začatí konkurzného konania voči subdodávatel'ovi v Obchodnom 
vestníku, alebo 

(iii) zverejnenie uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania voči subdodávatel'ovi 
v Obchodnom vestníku, alebo 

(iv) neplnenia predchádzajúcich plnení realizovaných pre Objednávatel'a či už ako dodávate!' 
alebo subdodávatel' riadne a včas. 

4.3 Povinnosti Vykonávatel'a 

4.3.1 Vykonávatel'ovi pri plnení tejto Zmluvy nevznikajú voči Zhotovitel'ovi žiadne práva 
a povinnosti, okrem prípadu ak koná v mene a na účet Objednávatel'a podl'a tejto Zmluvy, 
s výnimkou práva na prípadnú náhradu škody spôsobenú Vykonávatel'ovi podl'a odseku 4.2.2 
tejto Zmluvy. Všetky úkony okrem odseku 4.2.2 pri plnení Zmluvy realizuje Vykonávate!' voči 
Zhotovitel'ovi v mene a na účet Objednávatel'a. 

4.3.2 Vykonávate!' je povinný práva a povinnosti, ktorých vykonanie mu touto Zmluvou zveril 
Objednávate!' vykonať v súlade s podmienkami Zmluvy. 
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4.3.3 Vykonávate!' pre plnenie Diela používa Bezpečnostno-technické podmienky plnenia, ktoré 
tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a sú neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy, pričom označenie 
Objednávate!' v Prflohe č.2 znamená Objednávate!' podl'a tejto Zmluvy. 

4.3.4 Vykonávate!' je povinný najmä: 

(i) s odbornou starostlivosťou vykonať dohľad nad realizáciou Diela na mieste plnenia 
uvedenom odseku 5.1 tejto Zmluvy, 

(il) poskytnúť Objednávatel'ovi potrebnú súčinnosť pri preberaní Diela podl'a odseku 3.4 
tejto Zmluvy. Súčinnosť pri preberaní Diela spočfva v posúdení úplnosti a bezvadnosti 
dodaného Diela alebo jeho časti v rozsahu zodpovedajúcom povahe Diela a odborným a 
technickým možnostiam Vykonávateľa, 

(iii) počas celej doby platnosti Zmluvy bez zbytočného odkladu informovať Objednávatel'a 
o všetkých skutočnostiach, zistených pri dohl'ade vykonávanom podľa odseku 4.3.3 
tejto Zmluvy, 

(iv) bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávatel'a o vzniku akéhokol'vek 
a každého nároku voči Zhotovltel'ovi. V Informácii Vykonávate.r uvedie opis 
rozhodujúcich skutočností zakladajúcich vznik zodpovednosti Zhotovitel'a s odkazom na 
ustanovenia Zmluvy a/alebo platných právnych predpisov a návrh spôsobu uplatnenia 
nároku. 

(v) Pred vstupom do objektov Objednávateľa v zmysle bodu 4.2.1 tejto Zmluvy predložiť 
Objednávatel'ovi zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať Dielo 

4.3.5 V prípade, ak bude Vykonávatel'ovi konaním Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spôsobené 
porušenie jeho práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o prevádzke VEG zo dňa 10.03.2006 
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.07.2006, je Vykonávate!' oprávnený uskutočniť všetky 
potrebné úkony a uplatniť potrebné nároky voči Zhotovitel'ovl priamo, bez súhlasu 
Objednávatel'a. Objednávate!' a Vykonávate!' sa dohodli, že vyššie uvedené konanie 
Vykonávateľa, uskutočnené Vykonávateľom v záujme dodržania svojich práv a povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy o prevádzke VEG, nebude zakladať žiadnu zodpovednosť 
Objednávatel'a voči Vykonávateľovi , vyplývajúcu z tejto Zmluvy. 

S MIESTO DODANIA, ODOVZDANIA A PREVZATIA DIELA 

5.1 Miesto plnenia Diela 

Miestom plnenia Diela sú: 

5.2 Miesto odovzdania a prevzatia Diela 

správe Objednávateľa 

Miestom odovzdania a prevzatia Diela sú: v správe Objednávateľa 

5.3 Nebezpečenstvo škody 

Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávatel'a okamihom prevzatia Diela 
v zmysle podmienok tejto Zmluvy. 

6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Faktúra 

Platba bude uskutočnená na základe faktúry vystavenej Zhotovitel'om. Fakturácia sa vykoná v 
súlade so Zákonom o DPH. Faktúra musí obsahovať dohodnuté náležitosti a náležitosti 
vyžadované v zmysle platného Zákona o DPH. 

Okrem údajov určených Zákonom o DPH musí každá faktúra obsahovať: 

• číslo Zmluvy Objednávatel'a, 

• SAP číslo uvedené Objednávate!' om v Zápisnici o prevzat(, alebo v Zmluve, 

• deň odoslania faktúry, 
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• deň splatnosti faktúry v zmysle bodu 6.2 Zmluvy, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, 

• odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa. 

Platby budú uskutočnené v plnej výške, v eurách a to najneskôr v deň splatnosti faktúry. 
V prfpade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo 
stanovené náležitosti nie sú uvedené správne v súlade s platnou legislatrvou alebo údaje vo 
faktúre nie sú uvedené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, Objednávateľ je 
oprávnený faktúru vrátiť Zhotovitel'ovi bez zaplatenia. V takom prfpade prestáva plynúť lehota 
splatnosti faktúry. Objednávate!' je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť až d~om doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spÍňa 
požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Zhotovíte!' vystaví faktúru po potvrdení Zápisnice o prevzatí oprávnenými osobami všetkých 
zmluvných strán a v súlade so Zákonom o DPH. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude: 

(i) kópia Zápisnice o prevzatí, potvrdzujúca vykonanie Diela v zmysle tejto Zmluvy, 

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávatel'ovl faktúru najneskôr do piatich (S) dní od jej 
vystavenia. 

Zhotovltel' je povinný zasielať faktúry pre Objednávatei'a na adresu: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2 
824 04 Bratislava 4, 

pričom kópiu faktúry vždy zasiela na adresu: 
Slovenské elektrárne, a.s. 
odbor fakturácie 
závod Atómové elektrárne Mochovce 
P.O.BOX 11 
935 39 Mochovce, 

alebo na inú adresu, ktorú písomne určí Objednávateľ. 

V prípade zaslania faktúry Zhotovitel'om na inú adresu, nezačfna plynúť lehota splatnosti, kým 
nebude príslušná faktúra doručená na adresu uvedenú alebo určenú podl'a tohto odseku vyššie. 

Pri oprave základu DPH podl'a Zákona o DPH sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej 
povinnosti. Vypočítaná DPH sa zaokrúhl'uje na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a 
od 0,005 eura vrátane smerom nahor. 

6. 2 Splatnosť faktúry 

Dátum splatnosti faktúry je vždy 23. kalendárny deň v mesiaci, v ktorom uplynula 60 dňová 
lehota od doručenia faktúry Objednávatel'ovl. Za deň splnenia peňažného záväzku 
Objednávatel'a sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávatel'a. V prfpade, že si 
Zhotovíte!' nesplní oznamovaciu povinnosť podl'a odseku 6.3 tohto článku, za deň splnenia 
peňažného záväzku Objednávatel'a sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávatel'a 
bez ohl'adu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Zhotovitel'a. Ak deň splatnosti 
faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližši nasledujúci 
pracovný deň. Ak je Objednávate!' v omeškanr s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť 
sl u Objednávateľa a Objednávate!' je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,025 % 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania maximálne však do celkovej výšky 10 % z Ceny. 
Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený prezentačnou pečiatkou Objednávatel'a na adrese 
podl'a odseku 6.1 tohto článku. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 
faktúry Objednávateľovi. 

Všetky bankové výdavky a poplatky korešpondenčných bánk a banky Zhotovltel'a hradí 
Zhotoviteľ. 
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6.3 Oznamovacia povinnosť Zhotovitel'a 

Zhotovíte!' je povinný doručiť Objednávatel'ovi na adresu podl'a odseku 6.1 tohto článku 
najneskôr 5 dní pred splatnosťou faktúry písomné oznámenie o zmene bankového účtu, 
uvedeného na faktúre, v prípade: 

(i) zmeny banky, 

(ii) vzniku záložného práva k pohl'adávkam alebo 

(iii) formálnych nedostatkov (napr. nesprávny, neúplný bankový účet a pod.), 

pričom pravosť podpisu zástupcu Zhotovitel'a na tomto oznámení musí byť úradne overená. 

6.4. Vyhlásenie Zhotovitel'a 

Zhotovíte!' vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by 
objednávate!' mal, či mohol byť ručitel'om v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 
69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za daňovú 
povinnosť Zhotovitel'a vzniknutú z DPH, ktorú dodávate!' Objednávatel'ovi fakturoval k cene 
podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie 
a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto odvedie miestne príslušnému finančnému 
úradu do určenej lehoty splatnosti. Zhotovitel' vyhlasuje, že nemá akýkol'vek úmysel nezaplatiť 
DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či 
prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň 
nebude môcť zaplatiť. 

Objednávate!' je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej 
Zhotovitel'om v prípade, že Zhotovitel' nepotvrdí objednávatel'ovi písomne pri dodaní, že 
Objednávatel'ovi nevzniká povinnosť ručenia za daň v zmysle ust. § 69 ods. 14 č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo v prípade, že je zverejnený 
v zozname vedenom Finančným riaditel'stvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. 
Objednávate!' je oprávnený zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým Zhotovitel' 
nepreukáže opak. 

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Záruka na Dielo 

Zhotovíte!' sa zaväzuje a zaručuje, že Dielo bude Objednávatel'ovi dodané v súlade a v rozsahu, 
kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. 

Záručná doba na Dielo je dva roky, (ďalej len "záruka" alebo "záruka za akost"'). Záruka za 
akosť sa vzťahuje na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. 
Zhotovíte!' môže záručnú dobu jednostranne predÍžiť, a to vyhlásením o predÍžení záruky 
o špecifikovaný čas na špecifikované časti Diela. V prípade poskytnutia záruky za akosť Diela 
zhotoveného Zhotovitel'om, v takom prípade začína záručná doba plynúť okamihom prechodu 
nebezpečenstva škody na Diele na Objednávatel'a v zmysle tejto Zmluvy. 

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávate!' nemôže užívať Dielo pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotovíte!'. Zhotovíte!' zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia 
Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávate!' ju 
objaví) až po tomto okamihu. Zhotovíte!' zodpovedá takisto za akúkol'vek inú vadu, ktorá 
vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne 
v súvislosti s postupom Objednávatel'a [napr. vady, ktoré vzniknú poškodením Diela 
Objednávatel'om, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania 
Objednávatel'a, jeho zamestnanca alebo inej strany] v zmysle návodu na použitie Diela alebo 
iných dokladov dodaných Zhotovitel'om podl'a článku 9 Zmluvy. 

Dielo má vady najmä ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávatel'ovi za podmienok 
uvedených v tejto Zmluve a/alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej 
prílohách. 
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7.2 Nároky z vád Diela 

Ak má dodané Dielo vady, Objednávate!' oznámi Zhotovitel'ovi vady písomne na základe 
oznámenia (ďalej len "oznámenie vád") a Objednávate!' má vždy právo 

7.2.1 písomne požadovať od Zhotovitel'a, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní na svoje 
náklady odstránil vady Diela, a to: 

(i) dodaním náhradného Diela; alebo 

(ii) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opravitel'né u Objednávatel'a; alebo 

(iii) odstránením vád spôsobmi uvedenými v odsekoch 7.2.1 písm.(i) alebo 7.2.1 písm. (ii) 
v najbližšom servisnom pracovisku Zhotovitel'a alebo v najbližšom pracovisku servisného 
partnera Zhotovitel'a, ak povaha vád Diela neumožňuje ich odstránenie spôsobmi uvedenými 
v odsekoch 7.2.1 písm.(i) alebo 7.2.1 písm.(ii) u Objednávatel'a; v tomto prípade je 
Zhotovitel' povinný na svoje náklady dopraviť Dielo od Objednávatel'a, do svojho servisného 
pracoviska alebo do najbližšieho pracoviska svojho servisného partnera a následne po 
odstránení vád na svoje náklady dopraviť Dielo Objednávatel'ovi; alebo 

7.2.2 ihneď odstúpiť od Zmluvy; alebo 

7.2.3 požadovať primeranú zl'avu z Ceny podl'a odseku 7.4. 

Objednávate!' je oprávnený odmietnuť čiastočnú dodávku Diela, pokia!' Zmluva neustanovuje, že 
Dielo sa vykonáva po častiach. 

Do doby odstránenia vád nie je Objednávate!' povinný platiť časť Ceny, ktorá by zodpovedala 
jeho nároku na zl'avu z Ceny podl'a odseku 7.4, ak by vady neboli odstránené. 

Zhotovitel' znáša všetky náklady spojené s odstránením vád podl'a tohto odseku 7.2 Zmluvy. 

Objednávate!' však je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela aj ak predmet Diela 
vzhl'adom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať Zhotovitel'ovi. 

V prípade urgencie je Objednávate!' oprávnený požadovať odstránenie vád v súlade s týmto 
odsekom 7.2 Zmluvy aj v kratšej lehote. Táto lehota bude určená Objednávatel'om v oznámení 
vád. 

Ak bude Dielo v rámci odstránenia vád prepravené mimo územia SR, kde sa toto odstránenie 
vád vykoná a po odstránení vád sa vráti spať do SR, pre účely DPH je Zhotovitel' povinný 
zabezpečiť dokumenty (napr. prepravné doklady) preukazujúce prepravu Diela mimo SR a 
vrátenie Diela do SR a z členského štátu EU. Tieto dokumenty je Zhotovitel' povinný odovzdať 
Objednávatel'ovi najneskôr v lehote do prevzatia Diela Objednávatel'om, ktorého vady boli 
odstránené. Doklady preukazujúce prepravu časti Diela do iného členského štátu je Zhotovitel' 
povinný odovzdať Objednávatel'ovi okamžite po uskutočnení prepravy najneskôr však do 6 
mesiacov po uskutočnení prepravy. 

Zhotovitel' je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu po 
uskutočnení vol'by Objednávatel'a v zmysle bodu 7.5 tejto Zmluvy. 

7.3 Právne vady 

Dielo má právne vady, ak je Dielo zaťažené právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky 
Zhotovitel'a na zriadenie takýchto práv tretej osoby (napr. právom z priemyselného 
a duševného vlastníctva, záložným právom a pod.). Dielo má právne vady aj v prípade podl'a § 
433 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (ďalej len "ObZ" alebo "Obchodný 
zákonník"). Aplikácia § 434 ObZ je pre účely tejto Zmluvy vylúčená 

(ďalej len "právne vady"). 

7.3.1 Oznámenie právnych vád 

Vady je Objednávate!' povinný písomne oznámiť Zhotovitel'ovi po tom, čo sa dozvedel 
o uplatnení práva tretej osoby podl'a odseku 7.3. 
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Ak má Dielo akúkol'vek právnu vadu podl'a odseku 7.3 má Objednávate!' vždy právo požadovať 
od Zhotovitel'a, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od doručenia písomného 
oznámenia Objednávatel'a o právnej vade, na svoje náklady odstránil právne vady. 

7.3.2 Odstránenie právnych vád 

V prípade, že Zhotovitel' neodstráni právne vady Diela v lehote podl'a odseku 7.3.1, bude 
Objednávate!' oprávnený: 

(i) požadovať zl'avu z Ceny v zmysle odseku 7.4 (Objednávate!' je vždy oprávnený znížiť 
o zl'avu Cenu platenú Zhotovitel'ovi; ak Cena bola už zaplatená, môže Objednávate!' 
požadovať jej vrátenie v zmysle odseku 7.10.1; alebo 

(ii) odstúpiť od celej tejto Zmluvy a jej príloh. 

7.3 .3 Vol'ba medzi nárokmi z právnych vád 

Objednávate!' je povinný rozhodnúť sa medzi nárokmi podl'a odsekov 7.3.2(i) a 7.3.2(ii) do 30 
dní od uplynutia lehoty podl'a odseku 7.3.1. 

Do doby odstránenia právnych vád podl'a odseku 7.3.1 nie je Objednávate!' povinný zaplatiť 
časť Ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zl'avu, ak by právne vady neboli odstránené. 

7.3.4 Odškodnenie 

V prípade právnych vád ktorejkol'vek časti Diela, je Zhotovitel' zároveň povinný na svoje náklady 
obhajovať Objednávatel'a proti nárokom tretích osôb z 'porušenia ich práv, a uhradiť všetky 
sumy, najmä náklady, škody a trovy právneho zastúpenia, ktoré súd vo svojom konečnom 
rozhodnutí prizná tretej osobe alebo na ktoré vznikne tretej osobe nárok v súlade s dohodou o 
urovnaní s treťou osobou odsúhlasenou Zhotovitel'om, za predpokladu, že Objednávate!' oznámi 
Zhotovitel'ovi písomne právne vady v lehote podl'a odseku 7.3.1 a umožní Zhotovitel'ovi 
kontrolovať a spolupracovať s Objednávatel'om pri obhajobe a v súvisiacich rokovaniach 
o dohode. 

Zhotovitel' má pritom povinnosti uvedené v tomto odseku 7.3.4 aj v prípadoch ak k porušeniu 
práv tretej osoby došlo v dôsledku konania Objednávatel'a alebo tretej osoby poverenej 
Objednávatel'om v súlade so špecifikáciami alebo inštrukciami oznámenými vopred Zhotovitel'om 
Objednávate!' ovi. 

7.4 Zl' ava z Ceny 

V prípade, ak podl'a tejto Zmluvy Objednávate!' požaduje zl'avu z Ceny, Zmluvné strany sa 
dohodli, že pri určení výšky zl'avy bude Objednávate!' vychádzať najmä z posúdenia 
nasledovných skutočností: 

7.4.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávate!' musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 
to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy, 

7.4.2 hodnota Diela, 

7.4.3 význam Diela pre hospodársku alebo podnikatel'skú činnosť Objednávatel'a a 

7.4.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadnosťou Diela Objednávatel'ovi spôsobené. 

Uplatňovaním zl'avy z Ceny podl'a tohto odseku nie sú dotknuté iné nároky Objednávatel'a 
uvedené v tejto Zmluve a ani nárok na náhradu škody. 

7.5 Vol'ba medzi nárokmi, súbeh nárokov 

Vol'ba medzi nárokmi uvedenými v odseku 7.2 Objednávatel'ovi patrí, ak túto vol'bu oznámi 
Zhotovitel'ovi: 

7.5.1 v oznámení vád zaslanom Zhotovitel'ovi; alebo 

7.5.2 písomne do 10 pracovných dní po zaslaní oznámenia vád Zhotovitel'ovi. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávate!' môže v každom prípade popri nároku uvedenom v 
odseku 7.2.1 písm.(i) alebo 7.2.1 písm.(ii) alebo 7.2.1 písm.(iii) požadovať (formou oznámenia) 
aj primeranú zl'avu z Ceny podl'a odseku 7.4. 

7.6 Zmena nároku uplatneného Objednávatel'om 

Objednávate!' je oprávnený meniť nárok uplatnený v súlade s odsekom 7.5 aj bez súhlasu 
Zhotovitel'a v prípade, že predchádzajúci postup Zhotovitel'a vzbudzuje u Objednávatel'a 
odôvodnené pochybnosti o schopnosti Zhotovitel'a vady včas odstrániť alebo Zhotovitel' po 
primeranom čase ešte nevykonal podstatnú časť úkonov smerujúcich k uspokojeniu nároku 
Objednávatel'a. 

7.7 Dodatočná požiadavka na náhradné plnenie 

Ak sa po uskutočnení vol'by nároku Objednávatel'om v súlade s odsekom 7.5 v spojení s 
odsekom 7.2.1 písm.(i) alebo 7.2.1 písm.(ii) alebo 7.2.1 písm.(iii) ukáže, že: 

7.7.1 vady Diela sú neopravitel'né; alebo 

7.7.2 s opravou vád by boli spojené neprimerané náklady; alebo 

7.7.3 na odstránenie vád by sa vyžadovala neprimerane vel'ká súčinnosť Objednávatel'a; alebo 

7.7.4 by odstránenie vád bolo možné len po uplynutí neprimeraného času, 

môže Objednávate!', v lehote písomne určenej Objednávatel'om, požadovať odstránenie vád 
Diela iným spôsobom ako v zmysle vol'by oznámenej v· súlade s bodom 7.5 Zmluvy, ak o to 
Objednávate!' požiada do 5 pracovných dní po tom, čo Zhotovitel' oznámil Objednávatel'ovi 
horeuvedené skutočnosti alebo po tom, čo sa o horeuvedených skutočnostiach Objednávate!' 
inak dozvedel. 

Týmto nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu podl'a odseku 8.1.2 Zmluvy a ani nárok na 
náhradu škody. 

7.8 Nároky Objednávatel'a pri neodstránení vád zo strany Zhotovitel'a 

Ak Zhotovitel' neodstráni vady Diela v lehote uvedenej v odseku 7.2 Zmluvy a ani v lehote 
písomne určenej Objednávatel'om v súlade s odsekom 7.7 Zmluvy alebo ak písomne oznámi 
Objednávatel'ovi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Objednávate!': 

7.8.1 odstúpiť od Zmluvy; alebo 

7.8.2 požadovať primeranú zl'avu z Ceny podl'a odseku 7.4; alebo 

7.8.3 odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť tretej osobe a požadovať od Zhotovitel'a 
náhradu nákladov takéhoto odstránenia vád v plnej výške. 

Postup Objednávatel'a podl'a odseku 7.8.3 nemá vplyv na záruku Zhotovitel'a. 

Týmto nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu podl'a odseku 8.1.2 Zmluvy a ani nárok na 
náhradu škody. 

7.9 Náhrada nákladov pri odstraňovaní vád 

Zhotovitel' je povinný nahradiť Objednávatel'ovi akékol'vek výdavky, ktoré Objednávatel'ovi 
vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotovitel'ovi pri odstraňovaní vád. 

7.10 Započítanie nároku na zl'avu z Ceny, vrátenie naviac zaplatenej Ceny 

V prípade uplatnenia zl'avy z Ceny Objednávatel'om pod l' a odseku 7.4 Zmluvy, je Zhotovitel' 
povinný znížiť Cenu platenú Zhotovitel'ovi formou opravnej faktúry na opravu základu dane. 

7.10.1 Zl'ava z Ceny po jej zaplatení 

V prípade ak Objednávate!' už Cenu alebo jej časť zaplatil, Objednávate!' má právo na: 

(i) vrátenie tejto Ceny do výšky uplatnenej zl'avy z Ceny podl'a odseku 7.4 spolu s úrokmi vo 
výške 2 % mesačne; alebo 
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(ii) započítanie nároku na zl'avu z Ceny podl'a odseku 7.4 s akoukol'vek pohl'adávkou 
Zhotovitel'a voči Objednávatel'ovi spolu s úrokmi vo výške 2 o/o mesačne. 

V prípade podl'a odseku 7.10.1 Zmluvy je Zhotovíte!' povinný do S dní od doručenia písomnej 
výzvy Objednávatel'a (kde Objednávate!' špecifikuje výšku zl'avy z Ceny spolu s 
uvedenými úrokmi ako aj spôsob využitia zl'avy buď podl'a 7.10.1(i) alebo 7.10.1(ii) na takto 
špecifikovanú zl'avu vystaviť faktúru na opravu základu DPH v zmysle Zákona o DPH, ktorá bude 
obsahovať okrem iných povinných náležitostí v zmysle Zákona o DPH aj údaj 
o faktúre/faktúrach, ku ktorej/ktorým sa vzťahuje v prospech Objednávatel'a a túto doručiť 
Objednávatel'ovi. 

7.10.2 Zl' ava z Ceny pred jej zaplatením, po vystavení faktúry Zhotovíte!' om 

Objednávate!' si uplatní zl' avu z Ceny pod l' a odseku 7.4 pred zaplatením Ceny alebo jej časti 
formou písomnej výzvy Zhotovíte!' ovi. V tomto prípade je Zhotovíte!' povinný do S dní od 
doručenia písomnej výzvy Objednávatel'a (kde Objednávate!' špecifikuje výšku zl'avy z Ceny 
spolu s uvedenými úrokmi) na takto špecifikovanú zl'avu vystaviť faktúru na opravu základu 
DPH, ktorá bude obsahovať okrem iných povinných náležitostí v zmysle Zákona o DPH aj údaj 
o faktúre/faktúrach, ku ktorej/ktorým sa vzťahuje v prospech Objednávatel'a a túto doručiť 
Objednávatel'ovi. 

7.10.3 Zl'ava z Ceny pred jej zaplatením, pred vystavením faktúry Zhotovitel'om 

Objednávate!' si uplatní zl'avu z Ceny podl'a odseku 7.4 pred zaplatením Ceny alebo jej časti 
formou písomnej výzvy Zhotovitel'ovi. V tomto prípade je Zhotovíte!' povinný do 1S dní od vzniku 
daňovej povinnosti a na základe doručenej písomnej Výzvy Objednávatel'a (kde Objednávate!' 
špecifikuje výšku zl'avy z Ceny) na takto špecifikovanú zl'avu vystaviť faktúru, kde Cena alebo 
časť Ceny sa zníži o sumu zl'avy v zmysle Zákona o DPH v prospech Objednávatel'a a túto 
doručiť Objednávatel'ovi. 

7.10.4 Pokuta za nevystavenie faktúry na opravu základu DPH v prospech Objednávatel'a 

V prípade, ak Zhotovíte!' odmietne vystaviť faktúru na opravu základu DPH v prospech 
Objednávatel'a v zmysle odseku 7.10.1 alebo 7.10.2 alebo 7.10.3 do 10 dní od doručenia 
písomnej výzvy Objednávatel'a v zmysle odseku 7.10.1 alebo 7.10.2 alebo 7.10.3, Objednávate!' 
je oprávnený požadovať od Zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 10% z Ceny. Táto pokuta 
je splatná do pätnástich dní od doručenia písomnej výzvy Objednávatel'a. V prípade ak 
Zhotovíte!' včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej čas( Zhotovíte!' je po doručení 
ďalšieho písomného upozornenia Objednávatel'a povinný platiť Objednávatel'ovi úroky 
z omeškania vo výške 2 % mesačne z celkovej nesplatenej časti zmluvnej pokuty za každý aj 
začatý mesiac omeškania. Týmto odsekom nie je dotknutý nárok Objednávatel'a na náhradu 
škody. 

7.11 Neschopnosť Objednávatel'a vrátiť Dielo 

Zmluvné strany sa dohodli, že účinky odstúpenia od Zmluvy Objednávatel'om vzniknú aj v 
prípade, ak Objednávate!' nemôže vrátiť Dielo v stave, v akom ho dostal. Uvedené sa 
nevzťahuje na prípad úmyselného spôsobenia škody na Diele zo strany Objednávatel'a. V 
prípade, ak pred objavením vád Objednávate!' Dielo predal alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom 
použití, je povinný vrátiť Zhotovitel'ovi výlučne nepredané Dielo. Zhotovíte!' je povinný vystaviť 
Objednávatel'ovi doklad o vrátení Diela, v ktorom bude špecifikované Dielo, ktoré Objednávate!' 
nebol schopný vrátiť Zhotovitel'ovi. 

7.12 Oddelitel'nosť nárokov Objednávatel'a 

Pre odstránenie pochybností, nároky Objednávatel'a z vád Diela, resp. jeho časti sa nedotýkajú 
jeho nárokov na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu alebo akýchkol'vek iných nárokov 
Objednávatel'a, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve. 

7.13 Uplatnenie nárokov zo záruky na Dielo poskytnutej treťou stranou 

V prípade, že sa na Dielo, ktoré zakúpil Zhotovíte!' od tretej strany za účelom jeho ďalšieho 
predaja Objednávatel'ovi, vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou, Zhotovíte!' je povinný 
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informovať Objednávatel'a o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie 
nárokov z vád takéhoto Diela, resp. jeho časti, najmä je povinný písomne oznámiť 
Objednávatel'ovi deň, v ktorý uplynie záručná doba a je povinný odovzdať Objednávatel'ovi 
v čase odovzdania Diela všetky dokumenty, ktoré je potrebné v prípade uplatnenia nárokov zo 
zodpovednosti za vady predložiť. 

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1 Zmluvné pokuty 

8.1.1 V prípade, že vykonané Dielo bude mať vady, môže si Objednávate!' uplatniť u Zhotovitel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny Diela popri zl'ave z Ceny podl'a odseku 7.4. 

8.1.2 V prípade omeškania Zhotovitel'a so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote podl'a 
odseku 7.2, môže si Objednávate!' uplatniť voči Zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške soo,
EUR za každú vadu a za každý i začatý deň omeškania až do jej odstránenia. 

8.1.3 V prípade omeškania Zhotovitel'a so splnením povinnosti odstrániť vadu/y časti Diela 
v termíne uvedenom Zápisnici o prevzatí, môže si Objednávate!' uplatniť voči Zhotovitel'ovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 500.-EUR za každú vadu a za každý i začatý deň omeškania až do 
jej odstránenia. 

8.1.4 V prípade, že Zhotovíte!' nezačne s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu alebo v riadne 
začatom odstraňovaní vád nepokračuje, môže si Objednávate!' uplatniť voči Zhotovitel'ovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny Diela za každú· jednotlivú vadu a každý i začatý deň 
omeškania s jej odstránením. 

8.1.5 V prípade, že Objednávate!' odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany 
Zhotovitel'a, môže si Objednávate!' uplatniť voči Zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z 
Ceny. 

8.1.6 V prípade, ak Zhotovíte!' nedodrží Harmonogram a termíny uvedené v bode3.1 tejto Zmluvy, 
má Objednávate!' právo uplatniť si voči Zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z Ceny. 

8.1.7 V prípade, že Zhotovíte!' nezačne zhotovovať Dielo podl'a tejto Zmluvy alebo plnenie Diela 
preruší alebo sa plnenia Diela zriekne, môže si Objednávate!' uplatniť voči Zhotovitel'ovi zmluvnú 
pokutu vo výške 10 % z Ceny. 

8.1.8 Zhotovitel' sa zaväzuje odškodniť Objednávatel'a pred akýmikol'vek a všetkými povinnosťami, 
stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami 
a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na 
vyšetrovanie), ktoré Objednávate!' utrpí a ktoré akýmkol'vek spôsobom súvisia alebo vznikajú na 
základe priameho či nepriameho porušenia akéhokol'vek vyhlásenia, záruky alebo záväzku 
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávatel'om 
a Zhotovitel'om, ktorý podlieha tejto Zmluve. 

8.1.9 Uplatnením zmluvných pokút podl'a tohto článku 8 nie je dotknutý nárok Objednávatel'a na 
náhradu škody v celom rozsahu. 

8.1.10 Akékol'vek zmluvné pokuty podl'a Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry 
vystavenej Objednávatel'om. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže 
Objednávate!' uplatniť si voči Zhotovitel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,025% z nezaplatenej 
čiastky za každý i začatý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote štrnástich dní 
(14) odo dňa doručenia penalizačnej faktúry Zhotovitel'ovi. 

8.1.11 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať 
doklady podl'a Zmluvy. 

8.1.12 Povinnosť nahradiť škodu za porušenie zmluvnej povinnosti, pre ktorej nesplnenie je 
dohodnutá zmluvná pokuta, majú zmluvné strany, nezávisle na úhrade zmluvnej pokuty. 
Zmluvné strany sa však dohodli, že náhrada škody vrátane zmluvných sankcií je limitovaná 
maximálnou súhrnnou čiastkou 2 000 000 EUR, ktorá je uvedená v poistnej zmluve ABB 
zodpovednosti za škodu. Táto poistná zmluva ABB je prílohou č. 6 k tejto Zmluve. 
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9 DOKLADY POTREBNÉ NA UŽÍVANIE DIELA 

9.1 Dodávané dokumenty 

9.1.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje, že Dielo bude dodané spolu s: 

(i) Zápisnicou o prevzatí 

(ii) Ďalšie požadované doklady sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy pod názvom Technická 
špecifikácia 

10 AUDIT A ZABEZPEČOVANIE KVALITY 

10.1 Zhotovíte!' je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej 
forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmikol'vek 
čiastkami fakturovanými Objednávatel'oví a uhrádzanými Objednávatel'om podl'a Zmluvy. Takéto 
knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace 
s plnením realizovaným pre Objednávatel'a, ako sú časové výkazy prác, montážny denník, údaje 
o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych nákladoch. Zhotovíte!' 
je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom: 

10.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach, 

10.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podl'a Zmluvy, 

10.1.3 možných nákladoch na ukončenie Zmluvy, 

10.1.4 akýchkol'vek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve. 

10.2 Tíeto knihy a záznamy, ako aj všetky knihy a záznamy Subdodávatel'ov súvisiace s plnením 
podl'a tejto Zmluvy, je Zhotovíte!' povinný viesť a uchovávať po dobu platností Zmluvy a zmluvy 
a minimálne tri (3) roky po ukončení platností Zmluvy (ak v inej častí článku 11 tejto Zmluvy 
nie je predpísaná dlhšia lehota). Kedykol'vek v priebehu tohto obdobia je Zhotovíte!' povinný 
predložiť tíeto knihy a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej výzve k auditu 
(kontrole) povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávatel'a. 

10.3 Ak sú súčasťou predmetu Zmluvy aj dodávatel'ské plnenia a služby v oblastí informačných 
technológií, Objednávate!' má právo vykonať audit v sídle Zhotovítel'a, týkajúci sa 
bezpečnostných parametrov jeho informačných systémov a technológií. Zhotovíte!' je povinný 
zmluvne zabezpečiť výkon takéhoto práva aj u svojích subdodávatel'ov. 

10.4 Zhotovíte!' je povinný prostredníctvom primeraného zabezpečenia vo svojích subdodávatel'ských 
zmluvách a nákupných objednávkach (ďalej ako "Subkontrakty"), bez ohl'adu na ich formu, 
požadovať od svojích subdodávatel'ov: 

10.4.1 podobne viesť a uchovávať presné a úplné knihy a záznamy súvisiace so Subkontraktom, 
uzavretým v súvislostí s plnením Zmluvy, 

10.4.2 sprístupniť tíeto knihy a záznamy pre potreby auditu zo strany Objednávatel'a 
v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcom odseku. 

10.5 Porušenie akejkol'vek povinností Zhotovítel'a uvedenej v článku 10 bude považované za 
podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotovítel'a. 

10.6 Povinnosti Zhotovitel'a za účelom zabezpečenia kvality realizácie Diela: 

10.6.1 Zhotovíte!' je povinný disponovať funkčným systémom manažérstva kvality, ktorý 
zodpovedá požiadavkám EN ISO 9001: 2008, čo počas zhotovenia Diela preukáže na 
požiadanie Objednávatel'oví. Ak je Zhotovíte!' Diela fyzická osoba, ktorá realizuje predmet 
Diela na základe preukázania svojej odbornej spôsobilostí osobne, nemusí mať počas 
plnenia Zmluvy vybudovaný systém manažérstva kvality, ale preukáže personálne, 
technické, materiálové a organizačné predpoklady pre realizáciu Diela. 

10.6.2 Zhotovíte!' je povinný rešpektovať špecifické požiadavky štátneho a štátneho odborného 
dozoru a premietnuť ich do vlastnej dokumentácie o zabezpečovaní kvality, tak že ich 
zapracuje do príručky kvality v zmysle EN ISO 9001: 2008 a/alebo ich rozpracuje do plánu 
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kvality na realizáciu Diela podl'a ISO 10005: 2005. Plán kvality odovzdá Objednávatel'ovi 
do 30 dní od podpisu Zmluvy. V prípade nepredloženia plánu kvality Objednávatel'ovi 
v termíne uvedenom v predchádzajúcej vete, môže si Objednávate!' uplatniť u Zhotovitel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 800,-EUR. 

10.6.3 Zhotovitel' jé povinný hodnotiť a vyberať svojich subdodávatel'ov podl'a ich schopnosti 
plniť požiadavky vyplývajúce zo Zmluvy s Objednávatel'om. Požiadavky zo Zmluvy 
s Objednávatel'om premietne do zmluvy so svojimi subdodávatel'mi, vrátane požiadavky na 
systém manažérstva kvality subdodávatel'a a uplatnenie požiadaviek plánu kvality. 
Zhotovitel' zabezpečuje a preveruje schopnosť svojich subdodávatel'ov plniť požiadavky 
vyplývajúce zo Zmluvy v priebehu trvania Zmluvy. 

10.6.4 Zhotovitel' sa zaväzuje uchovať dokumenty, ktoré súvisia s činnosťami ovplyvňujúcimi 
kvalitu, po celú dobu trvania zmluvného vzťahu tak, aby zabránil ich poškodeniu, strate 
alebo zničeniu. Dokumenty, ktoré neodovzdá Objednávatel'ovi, uloží po dobu 5 rokov po 
ukončení predmetu plnenia Zmluvy. Pred skartáciou ich ponúkne Objednávatel'ovi 
bezodplatne. 

10.6.5 Zhotovitel' je povinný v súvislosti s realizáciou Diela umožniť vykonať audit inšpektorom 
štátneho dozoru a štátneho odborného dozoru, kvalifikovanému personálu Objednávatel'a, 
alebo kvalifikovanému personálu inej organizácie v jeho mene, za účelom kontrol 
a preskúmania kvality a súvisiacej dokumentácie pri realizácii Diela, auditu systému 
manažérstva kvality alebo previerku plnenia len vybraných požiadaviek normy ISO 
9001:2008, vrátane preskúmania personálnych, technických, materiálových 
a organizačných predpokladov pre realizáciu Diela a auditu dodržiavania plánov kvality 
Zhotovitel'a vo všetkých priestoroch a zariadeniach Zhotovitel'a aj jeho subdodávatel'ov. 
Porušenie tejto povinnosti Zhotovitel'om sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

11 PRERUŠENIE PRÁC 

11.1 Prerušenie prác 

11.1.1 Objednávate!' je oprávnený dať Zhotovitel'ovi písomný pokyn do Stavebného denníka a 
Zhotovitel' bude na základe jeho pokynu povinný prerušiť (aj opakovane) všetky alebo niektoré 
práce na Diele. Objednávate!' bude povinný Zhotovitel'ovi špecifikovať dôvod svojho nariadenia 
prerušenia prác. Ak je predmetom plnenia zhotovenie Diela, Zhotovitel' je povinný vykonať 
príslušné opatrenia k správnemu uskladneniu, zachovaniu, ochrane a zabezpečeniu predmetu 
Diela a v priebehu prerušenia plnenia chrániť, uchovávať a zabezpečovať Dielo pred 
akýmkol'vek chátraním, skazou, alebo poškodením. Objednávate!' je povinný o pokyne vykonať 
zápis v montážnom/stavebnom denníku. Objednávate!' je povinný informovať Zhotovitel'a 
o predpokladanom trvaní prerušenia a v prípade zmien očakávaného trvania prerušenia musí 
Objednávate!' Zhotovitel'a bezodkladne informovať o novom predpokladanom termíne 
opätovného začatia realizácie prác. V prípade akéhokol'vek prerušenia prác sa musia Zmluvné 
strany vždy stretnúť, aby prerokovali rozsah prerušenia, hlavne demobilizáciu, rozsah 
konzervačných prác, predpokladané náklady prerušenia a ostatné dôsledky. Povinnosť 
Zhotovitel'a prerušiť práce sa nebude týkať prerušenia výroby technologických zariadení a iných 
činností, ak majú byť v zmysle Zmluvy zhotovené mimo miesta dodania/plnenia, odovzdania 
a prevzatia Diela. 

11.1.2 Ak: 

(i) bol pokyn na prerušenie prác daný na obdobie nie dlhšie ako 7 dní a v úhrne takéto pokyny 
na prerušenie prác nepresiahnu 20 dní; alebo 

(ii) za príčinu pokynu na prerušenie zodpovedá Zhotovitel' alebo bolo toto prerušenie vynútené 
porušením Zmluvy Zhotovitel'om, 

potom všetky náklady vzniknuté v súvislosti s prerušením prác znáša Zhotovitel'. 

11.2 Následky prerušenia prác 
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11.2.1 Ak je Zhotovíte!' v dôsledku prerušenia podl'a bodu 11.1.1 bez ohl'adu na bod 11.1.2(ii) 
v omeškaní, je Zhotovíte!' povinný informovať Objednávatel'a, na základe čoho mu vznikne 
nárok na: 

(i) na predÍženie termínu zhotovenia Diela, 

11.2.2 Ak Zhotovíte!' za príčinu pokynu na prerušenie nezodpovedá alebo nebolo toto prerušenie 
vynútené porušením Zmluvy Zhotovitel'om a Zhotovitel'ovi v dôsledku prerušenia podl'a bodu 
12.1.1 vzniknú náklady, je Zhotovíte!' povinný písomne do 7 kalendárnych dní informovať 
Objednávate!' a: 

(i) o predpokladanej štruktúre a sume týchto nákladov vrátane nákladov na práce opätovného 
začatia realizácie prác, pričom Zhotovitel' je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby boli 
takéto náklady čo najnižšie. 

Zmluvné strany si vzájomne dohodnú sumu nákladov, ktoré budú Zhotovitel'ovi zo strany 
Objednávatel'a uhradené. 

11.2.3 Zhotovitel' nebude mať nárok na predÍženie termínu zhotovenia Diela, v súvislosti s: 

(i) akoukol'vek opravou chybnej dokumentácie, za ktorú zodpovedá Zhotovitel'; alebo 

(ii) akoukol'vek opravou vadnej práce alebo vadných materiálov alebo technologických 
zariadení; alebo 

(iii) nápravou pochybenia Zhotovitel'a chrániť, skladovať alebo zabezpečiť Dielo resp. jeho časť 
podl'a ustanovenia bodu 11.1.1 vyššie; alebo 

(iv) ak za príčinu pokynu na prerušenie zodpovedá Zhotovitel' alebo bolo toto prerušenie 
vynútené porušením Zmluvy Zhotovitel'om 

a na náklady spojené s prácami bude znášať Zhotovitel'. 

11.3 Pokračovanie v prácach 

Po vydaní povolenia alebo pokynu k pokračovaniu v prácach, Objednávate!' a Zhotovitel' 
spoločne skontrolujú predmet Diela, na ktorý sa vzťahovalo prerušenie prác. Zhotovitel' opraví 
alebo nahradí schátrania, vady, zhoršenia alebo poškodenia na predmete Diela, ak k nim došlo 
počas prerušenia prác. Ak je potrebné v dôsledku pochybenia Zhotovitel'a vykonať isté 
opatrenia na zmiernenie škôd, za takéto opatrenia bude zodpovedať Zhotovíte!'. 

12 OSTATNÉ USTANOVENIA 

12.1 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle povinnej Zmluvnej strany a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy túto prekážku predvídala. 

Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už 
bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, 
vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že: 

(i) nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídatel'ných a neodvrátitel'ných 
udalostí, 

(ii) prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať, 

(iii) prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať. 

Medzi nepredvídatel'né a neodvrátitel'né prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením 
úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení pre účely plnenia. 
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Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti 
má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane 
povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností a poučiť o jej 
dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná 
strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivostí mohla dozvedieť. Nesplnenie 
oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo 
včasným oznámením predísť. 

Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokial' trvá prekážka, s 
ktorou sú tieto účinky spojené. 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť 
zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti na ktorú sa tieto okolnosti viažu. 

O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia zo Zmluvy tak, aby 
bol pre oprávnenú Zmluvnú stranu prijatel'ný. Počas tejto doby oprávnená Zmluvná strana nemá 
právo na odstúpenie od Zmluvy. 

12.2 Postúpenie pohl'adávok zo Zmluvy 

Zhotovitel' sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávatel'a nebude 
postupovať, ani inak nakladať, resp. obchodovať či už odplatne alebo bezodplatne 
s pohl'adávkami vyplývajúcimi zo Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy. V prípade porušenia vyššie uvedeného má Objednávate!' právo uplatniť si 
voči Zhotovitel'oví zmluvnú pokutu vo výške 100% z finančného objemu takto postúpenej alebo 
odpredanej pohl'adávky. Pre účely tohto odseku sa finančným objemom rozumie celková 
hodnota istiny vrátane hodnoty príslušenstva pohl'adávky k dátumu postúpenia alebo odpredaja 
alebo iného nakladania s pohl'adávkou. 

V prípade postúpenia pohl'adávok alebo prevodu záväzkov zo Zmluvy (vcelku alebo sčasti) v 
rámci podniku, ktorého je ktorákol'vek zo Zmluvných strán súčasťou alebo prechodu na 
právneho nástupcu, resp. spoločnosť, ktorá vznikla spojením alebo zlúčením takejto 
spoločnosti, takéto postúpenie/prevod/prechod si nevyžaduje súhlas druhej Zmluvnej strany. 

12.3 Prevod záväzkov 

Zhotovíte!' nie je oprávnený previesť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávatel'a. V opačnom prípade je takýto prevod 
záväzkov neplatný. 

12.4 Oddelitel'nosť ustanovení 

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podl'a platných 
právnych predpisov. Pokia!' by však bolo podl'a platných právnych predpisov nevykonatel'né, 
neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. V prípade takejto 
nevykonatel'nosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany písomne dohodnú na 
riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

12.5 Ochrana osobných údajov 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ak príde do styku s osobnými údajmi Objednávatel'a, 
bude postupovať v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov. 

12.6 Utajované skutočnosti 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že ak v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy príde do styku 
s utajovanými skutočnosťami, bude dodržiavať zásady ich ochrany a utajenia v zmysle platných 
právnych predpisov. 

12.7 Odstúpenie od Zmluvy 

Každá zo Zmluvných strán môže od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v zmysle § 345 ods. 2 
Obchodného zákonníka v prípade podstatného porušenia zmluvy uvedeného v zákone alebo 
v tejto Zmluve, ak to známi druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu potom, čo sa o 
takomto porušení dozvedela alebo v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy v zmysle § 346 
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ods.1 Obchodného zákonníka, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich zmluvných 
povinností a neodstráni ju ani na základe písomnej výzvy v dodatočnej primeranej lehote, a to 
na základe jednostranného písomného oznámenia. 

Podstatným porušením Zmluvy sa v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie: 

12.7.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela, resp. jeho časti Zhotovitel'om; 

12.7.2 omeškanie Zhotovitel'a s vykonaním Diela, resp. jeho časti; 

12.7.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo jeho časti, resp. 
omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podl'a tejto Zmluvy; 

12.7.4 dodanie Diela, resp. jeho časti s vadou/arni; 

12.7.5 porušenie obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti o dôverných informáciách. 

12.7.6 ak Zhotovíte!' koná akýmkol'vek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného 
styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu 
hospodárskej súťaže; alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy 
Objednávatel'a; 

12.7.7 Zhotovitel' pri zhotovovaní Diela pre Objednávatel'a či už ako dodávate!' alebo subdodávatel' 
porušil, obišiel alebo nedodržal platné právne predpisy a/alebo interné pravidlá Objednávatel'a 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného 
prostredia, vstupov do objektov Objednávatel'a a/alebo. podmienky uvedené v bezpečnostno
technických podmienkach plnenia v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
Zmluvnej strane a nemá vplyv na ustanovenie o dôvernosti, ktoré zostáva platné a účinné. 

Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody. 

12.8 Následky odstúpenia od Zmluvy 

Pri odstúpení od Zmluvy zo strany Objednávatel'a pre nedodržanie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a 
sa uplatní nasledujúci postup: 

Zhotovíte!' vráti všetky čiastky zaplatené Objednávate!' om podl'a tejto Zmluvy. 

Objednávate!' vráti, resp. odstráni všetky položky dodané podl'a tejto Zmluvy odo dňa jej 
účinnosti. Objednávate!' odstupuje od všetkých práv na vrátené položky. Náklady na 
odstraňovanie nesie Zhotovíte!'. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávatel'a sa nedotýka 
práva na náhradu škody. 

V tomto prípade je Zhotovíte!' povinný od doručenia písomného oznámenia Objednávatel'a 
o odstúpení od Zmluvy vystaviť faktúru na opravu základu DPH v zmysle Zákona o DPH 
v prospech Objednávatel'a a túto doručiť Objednávatel'ovi. 

12.9 Vypovedanie Zmluvy 

Objednávate!' je oprávnený túto Zmluvu ukončiť bez uvedenia dôvodu odoslaním písomnej 
výpovede Zhotovitel'ovi. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začne plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Zhotovitel'ovi. 

12.10 Vrátenie dokumentov a materiálu 

Zhotovíte!' je povinný vrátiť Objednávatel'ovi akékol'vek dokumenty alebo materiál, ktorý mu 
Objednávate!' poskytol v súvislosti s touto Zmluvou ihneď potom ako: 

(i) Zhotovíte!' dodal Dielo Objednávatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy, 

(ii) dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy alebo k inému ukončeniu platnosti alebo účinnosti 
tejto Zmluvy, alebo 

(iii) o to požiada Objednávate!'. 
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12.11 Zmeny a doplnenia Zmluvy 

Akékol'vek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody 
všetkých Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán ak v zmluve nie je uvedené inak. 

12.12 Oznámenia a komunikácia 

Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami podl'a tejto Zmluvy sa 
uskutočňuje písomne, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou, faxom alebo e
mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej Zmluvnej strane; v prípade 
oznámenia faxom alebo e-mailom sú Zmluvné strany povinné najneskôr do 3 dní doručiť 
originály listín a to na adresy, ktoré Zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto Zmluvy. 

Adresa Objednávatel'a: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2 

824 04 Bratislava 4, 

pričom vždy v kópii na adresu Vykonávatel'a: 

Slovenské elektrárne, a.s. 

závod Vodné elektrárne Trenčín 

Soblahovská 2 

911 69 Trenčín, 

Zhotovi tel' a: 

ABB, s.r.o. 

Dúbravská cesta 2, 

841 04 Bratislava 

Výnimkou pre oznámenia a komunikáciu medzi Zmluvnými stranami je zasielanie faktúr. 

12.13 Nadpisy 

Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne a neovplyvňujú jej výklad. 

12.14 Prejav vôle 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred je podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
podl'a ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumitel'ne a nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkol'vek výhrad 
Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú. 

12.15 Rozhodujúce právo 

Pokial' táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli 
na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského 
právneho poriadku. 

12.16 Spory 

Akýkol'vek spor týkajúci sa tejto Zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou 
a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, spor bude predložený na rozhodnutie 
príslušnému súdu SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 
poriadku v platnom znení. 
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12.17 Účinnost' 

Táto Zmluva sa nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení. 

12.18 Oprávnené osoby 

Na účely vykonávania ustanovení tejto Zmluvy sú oprávnenými osobami, resp. koordinátormi 
nasledovné osoby: 

za Zhotovltel'a: 

za Vykonávatel'a: 

Každá zo Zmluvných strán je oprávnená kedykol'vek zmeniť oprávnenú osobu, o čom je povinná 
bezodkladne písomne Informovať druhú Zmi~·QÚ stranu. Zmena v oprávnených osobách 
nepodlieha povinnosti uzatvoriť písomný dodatok k zmluve podl'a bodu 12.11. Zmluvy. 
Oprávnená osoba bude disponovať oprávneniami a právomocami potrebnými pre prijímanie a 
realizáciu rozhodnutí v súvislosti s plnením tejto Zmlúvy. 

12.19 Prílohy 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 -Technická špecifikácia 

Príloha č. 2- Bezpečnostno- technické podmienky v objektoch W , š.p. 

Príloha č. 3 - Vyhlásenie o daňovej pozícii 

Príloha č. 4- Poverenie pre Ing. Dagmar Lopatkovú Spišákovú, zo dňa 20.10.2011 

Príloha č. S - Poistenie zhotovitel'a na zodpovednosť za škodu - fotokópia prísl. časti PZ 

12.20 Právne predpisy 

Táto Zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

12.21 Vyhotovenia 

Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 
jedno vyhotovenie. 

12.22 Splnomocnenie a jeho obsah 

Objednávater týmto výslovne splnomocňuje Vykonávatel'a na svoje zastupovanie pri 
vykonávaní jednotlivých úkonov v zmysle Zmluvy v mene a na účet Objednávateľa pri plnení 
tejto Zmluvy. 

12.23 Súhlas so zverejnením 

Nakoľko objednávate!' je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva, 
objednávky a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý 
pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k Informáciám vo 
svojom ustanovení§ Sa a § Sb. Za tým účelom zhotoviter udel'uje objednávatel'ovl súhlas na 
vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokufTientov 

12.24 Súčinnosť 
Objednávater poskytne Vykonávatel'ovi všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť smerujúcu 
k plneniu povinností a uplatňovaniu práv z tejto Zmluvy. V prípade, že Objednávate!' takúto 
súčinnosť neposkytne riadne a včas znáša škodu, ktorá nastala z dôvodu neposkytnutia tejto 
súčinnosti. 
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Vykonávateľ vyvinie maximálne úsilie smerujúce k zabezpečeniu súčinnosti Objednávateľa/ 
pokial' však takýto oprávneniami nedisponuje/ nenesie zodpovednosť za omeškania a za 
škodu1 ktoré týmto môžu vzniknúť Zhotovltel'ovi. 

Bratislave dňa ...... · .................. .. V Bratislave dňa ............................ . 

V mene Objednávatel'a: V mene Zhotovitel'a: 
VODOHOSJ,OC,ARS~UQ~~ ABB, s.r.o. 

generálny riaditel' ABB1 s.r.o 

12. 09. 2013 
V Bratislave dňa ......................... .. 

V mene Vykonávatel'a: 
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PrRoha č. 2 k ZoO 2012/2100/2034 
Bezpečnostno - Technické 

1 Všeobecné ustanovenia 
1.1 Bezpečnostrlo-Technické podmienky plnenia (ďalej 

len .BTP") sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

1.2 Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred 
znenfm BTP. 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

a 
Objednávateľ svoje práva a povinnosti 

cez Vykonávatel'a - Slovenské elektrárne 
a.s, závod Vodné elektrárne Trenčín a oprávnenú 
osobu, ktorá je uvedená v Zmluve ako - oprávnená 
osoba Vykonávate!' a 

Za Dodávatel'a sa považuje zhotoviteľ diela,. Za 
Dodávateľa sa považuje samotný Dodávate!' 
označený v záhlavf Zmluvy, ako aj jeho 
subdodávatelia zamestrlanci a osoby ním poverené 
k výkonu zmluvného plnenia ako aj jeho 
subdodávateľ a jeho zamestnanci( ďalej len 
pracovn( ci Dodávateľa ) a ich právni nástupcovia. 
Oprávnená osoba Dodávatel'a, musí byť nepretržite 
prftomná počas realizácie zmluvných výkonov a bude 
partnerom oprávnenej osobe Vykonávateľa pri 
organizovan[ a riešení problémov v súvislosti 
s realizáciou zmluvných výkonov a ktorá je uvedená 
v Zmluve ako- oprávnená osoba Dodávatel'a. 

Subdodávater je ktorákol'vek tretia osoba, ktorá je, 
alebo bola zmluvne poverená Dodávateľom 
zhotovenfm časti ktorú poveril Dodávateľ zhotovením 
časti alebo celého plnenia, čl už dodania tovaru, 
poskytnutia služieb alebo poskytnutia prác, alebo 
vykonanfm diela, opravou, údržbou alebo úpravou 
veci pôvodne vyplývajúcich zo Zmluvy. Za 
subdodávateľa sa považujú aj všetky ďalšie osoby 
poverené k výkonu zmluvných výkonov všetkými 
d'alšfmi subdodávateľmi. Účasť subdodávateľa na 
plnení podlieha predchádzajúcemu písomnému 
súhlasu Objednávatel'a a Vykonávateľa. Dodávate!' je 
povinný odovzdať Objednávateľovi a Vykonávateľovi 
pred začatrm plnenia Zoznam všetkých 
subdodávatel'ov s určením podielu každého 
subdodávateľa na plnení. Každú zmenu 
subdodávateľského modelu je Dodávate!' povinný 
dať na odsúhlasenie Objednávatei'ovi a 
Vykonávateľovi. Objednávate!' a Vykonávate!' je 
oprávnený odmietnuť účasť subdodávateľa na 
plnenr. 
Nepredloženie Zoznamu všetkých 
subdodávatel'ov Objednávateľovi 
11 Vykonáv~ttel'ovi, s určenfm podielu 
subdodávateľa na plnen{, pred začatím 
plnenia, ako 11} nepredloženie každej zmeny 
v subdodávateYskom modely na odstihlasenle 
Objednávateľov/ iJ Vykonávaterovi, sa 
p ovažuje za podstatné porušenie Zmluvy, 
s moinost'ou olalmžitého odstúpenia od 
Zmluvy. 

Zmluvnými výkonmi, zmluvným plnením, predmetom 
Zmluvy na účely týchto BTP a Zmuvy sa rozumejú 
všetky zmluvne dohodnuté poskytované služby, 
výkon prác, oprava, údržba a úprava veci, vrátane 
dodávky tovarov Dodávatel'a ako aj vykonanie diela. 

Za pracovisko podľa týchto BTP sa považuje miesto 
vykonávania diela, prác, stavenisko, miesto 
vykonávania opravy, údriby, opravy alebo úpravy 

ved, poskytovania služby, v zmysle Zákazky, ktoré je 
Dodávateľom zápisnične prevzaté od Vykonávateľa. 

1.8 Uplatnením zmluvných pokút za nesplnenie 
povinností Dodávateľa, nie je dotknuté právo 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

3.1 

Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. 

Školenia 

iVÍšet·s·i IWI'cl o.vnl fc.i -Dod· áilva1te1ra ~stupu~úd, do ?~jektov 
1•1 1 11 su povmm (minimálne 

týždeň pred nástupom na pracovisko) absolvovať 
vstupné školenie na získanie, resp. udržanie 
všeobecnej spôsobilosti pre vstup a bezpečný 
pohyb, pobv_!- 'kon, zmluvných plnení 
v priestoroch Skolenie 
zodpovedný pracovn Vy onávatel'a v 
~ráme, alebo priamo v sídle 
- Školenie, je zamerané na ~PI!Cificl<é 
podmienky výkonu plnení vo • a nenahrádza 
periodické školenie zamestnancov z BOZP a OPP 
povinné zo zákona, za absolvovanie ktorých je 
zodpovedný Dodávate!' 

Vykonávater zaeviduje realizovanie školenia v zápise 
s pre2enčnou listinou podpfsanou účastníkmi 
školenia, ktorá je zároveň dokladom o "Absolvovaní 
všeobecnej prípra"''íílí'racovníkov Dodávateľa pre 
povolenie vstupu d~ 

Pracovníd Dodávateľa sú povinní absolvovať pred 
prvým vstupom na pracovisko Objednáv~tera vstupné 
školenie organizované Vykonávateľom. Skolenie pred 
nástupom na pracovisko - poučenie o aktuálnych 
pracovných, bezpečnostných rizikách a ochrany 
životného prostredia, špecifických pre konkrétny druh 
práce a pracovisko. O vykonaní školení vyhotoví 
Vykonávateľ zápis do Stavebného/ Montážneho 
denníka/ Denníka služieb/ Záznamníka školení. 

Dodávate!' je povinný zabezpeďť na predmetných 
školeniach účasť všetkých pracovníkov, ktorí 
vykonávajú zmluvné výkony v objektoch 
Objednávatel'a. 

Podmienky povol'ovania vstupov 
a vjazdov do objektov závodov, 
Fyzická ochrana a zmluvné 
pokuty za jej porušenie 
Fyzickú ochranu vykonáva pre Objednávateľa, na 
základe zmluvy Súkromná bezpečnostná služba 
(ďalej len "ses~). 

Dodávateľ predloží Vykonávateľovi minlm~lne 3 
pracovné dni pred začatím realizovania zmluvných 
výkonov žiadosť na povolenie vstupu jeho 
pracovníkov a na povolenie vjazdu jeho vozidiel do 
objektov Objednávateľa, Súčasťou žiadosti musí byť 
žiadosť na spracovanie osobných údajov do 
databázy riadenie procesu povoľovania vstupov 
(RPPV), menný zoznam jeho pracovníkov s číslom 
OP, ako aj ním zmluvne poverených osôb na základe 
živnostenských oprávnení, s uvedenín ich právneho 
vzťahu( zamestnanecký pomer alebo 
subdodávateľský pomer). Pri zamestnancoch uvedie 
dátum prihlásenia do zdravotnej a sociálnej 
poisťovne. Ďalej predloži kópiu technických 
preukazov od motorových vozidiel a EČ motorových 
vozidiel. Vstup motorových vozidiel na jednotlivé 
elektrárne, je povolený len na nevyhnutnú dobu 
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3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

nakládky a vykládky. V odôvodnenÝch prípadoch 
výnimku môže poskytnúť vedúd V prípade 
úniku nebezpečných látok z motorového vozidla, 
nebude takémuto vozidlu povolený vstup do 

Dodávateľ so žiadcisťou na povolenie vstupov 
zároveň odovzdá Vykonávateľovi doklad o 
" Absolvovaní všeobecnej prípravy " svojich 
pracovnikov. Vykonávate l' v prípade splnenia 
základných podmienok zabezpeči vydanie povolen( 
vstupu pre pracovníkov Dodávatel'a a tieto mu 
odovzdá. 

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá fyzickej 
ochrany v objektoch Objednávateľa a v prípade 
porušenia povinností FO môže Objednávateľ uplatniť 
san kde za nedodržiavanie pravidiel fyzickej ochrany. 

Pracovnfci Dodávateľa vstupujú do, 
prostrednfctvom Objednávateľom vydanej 
Identifikačnej karty, ktorú obdrží každý pracovnfk 
Dodávate!' a. 
Pracovnid Dodávateľa vstupujúci do objekt~ 
sú povinní preukázať totožnosť občianskym 
preukazom, resp. cestovným pasom. 
Pri vstupe má právo zamestnanec strážnej služby, 

alebo oprávnený zamestna.nec Objednávatel'a resp. 
Vykonávateľa, vykonať osobnú kontrolu na vnášanie 
nepovolených vecí, ako aj dohliadať pri skúške na 
prítomnosť alkoholu a požitla omamných alebo 
psychotropných látok pracovnfka. Výsledok dychovej 
skúšky nad O,OOmg/1 sa považuje za pozitívny 
výsledok a bude zaregistrovaný. Pozitívny výsledok 
dychovej skúšky nad 0,14 mg/l (0,29 promile sa 
posudzuje ako porušenie týchto BTP. 
Za porušenie uvedených povinnost{ 
Dodivatel'a a v prfpade odmietnutia podrobiť 
sa dychovej skúške, alebo skúške na 
preukázanie psychotropných látok jeho 
pracovnfkml, Objednávate/' resp. Vykonávate/' 
odoberie pracovnikov{ vstup do priestorov 
Objednávatel'a. V prfpade pozltlvnej dychovej 
sk6šky nad 0,14 mgf/ bude pracovnlkoví 
Dodávatel'a za/Gzaný vstup na dobu platnosti 
zmluvy s Dodávatel'om, najviac však na 12 
mesiacov a zároveň sl Objednávate/' môže 
uplatnlt' u Dodávatel'a zmluvnú pokutu vo 
výške 800.-EUR v každom jednotlivom prlpade 
porušenia tejto povinnosti. 

Vozidlá Dodávateľa vchádzajú do objektu výhradne 
vjazdom na to určeným, kde budú podrobené 
prehliadke na povolené, prípadne nepovolené 
vnášané ved a materiál. 
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz 
vnášania nepovolených ved a predmetov do 
objektov Objednávatel'a. Do objektov 
Objednávatel'a., je zakázané bez povolenia vnášať: 

zbrane, strelivo, výbušniny, nástražné výbušné 
systémy a ich napodobeniny; 
alkohol, omamné a psychotropné látky; 
predmety nesúvisiace s pracovnou činnosťou . 

Na požiadanie strážnika SBS je každý požiadaný 
povinný strpieť prehliadku osoby, prehliadku batozfn 
alebo prehliadku vozidiel a Ich priestorov. 
Vodič motorového vozidla je zodpovedný za vnášané 
veci v motorovom vozidle, s ktorým vchádza do 
objektov Objednávatel'a. 
Za porušenie uvedených povinnost{, 
Objednávate/' si môže uplatniť u Dodávatel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 1.700.-EUR za každý 
prlpad, pracovnfk Dodávatel'a bude zaradený 

3.6 

3 .7 

3.8 

do databázy nežladudch osôb, ktorým je 
zakázaný vstup po dobu trvania Zmluvy, 
maximálne na dobu 12 mesiacov od 
porušenia .. 

Dodávate!' zodpovedá za re.špektovanle zvláštnych 
režimových opatren( v objektoch Objednávateľa 
- vstup a vykonávanie akýchkol'vek zml'uvných 

výkonov v ochrannom pásme technických 
prostriedkov fyzickej ochrany bez povolenia; 
neoprávnená manipulácia so zariaden(m 
technických prostriedkov fyzld<ej ochrany a 
vyvolanie Ich poplachového stavu; 
neoprávnený pohyb v areáli, nerešpektovanie 
pokynov pre vstupujúce osoby a pokynov 
strážnika SBS; 

- fyzické napadnutie strážnika SBS. 
Za porušenie uvedených povinnost{, môže sl 
Objednávate/' uplatnil' u Dodávatel'a zmluvnú 
pokutu 800.-EUR za každt! Jednotlivt! 
porušenie V prlpade, že viacer! zamestnand 
Dodávatel'a opakovane porušia zvláštne 
režimové opatrenia, môže Objednávate/' 
odstt1plť od Zmluvy s Dodifvateľom. 
Pracovnfci Dodávatel'a budú zaradeni do 
databifzy neiladucich osôb, ktorým je 
zakázaný vstup po dobu trvania Zmluvy, 
maximálne na dobu 12 mesiacov od 
opakovaného porušenia. 

Dodávateľ zodpovedá za nesprávne parkovanie, 
porušovanie dopravného značenia a nerešpektovanie 
zásad pohybu vozidiel v zmysle pravidiel 
vymedzených v zákonom č. 8/2009 Z.z. o premávke 
na pozemných komunikáciách v platnom znení, na 
príjazdových komunikádách v majetku 
Objednávateľa, v objektoch Objednávateľa, vrátane 
zamedzenia prejazdu zásahových vozidiel. 
za porušenie uvedených povinností, môže si 
Objednávate/' uplatniť zmluvnú pokutu 400.
EUR za každt! jednotlivé porušenie a môže 
obmedzil' počet vydaných povoleni pre vjazd 
motorových vozidiel. 

Dodáva teľ zodpovedá za to, ž-amestnanci 
neumožnia vstup do objektov Inej osobe 
poskytnutím vlastnej ldentiflka ne arty alebo 
preukazu s fotografiou, nezneužijú cudziu 
identifikačnú kartu alebo preukaz s fotografiou 
a nepoužijú bezdôvodne núdzové východy bez 
zaregistrovania sa. 
Za porušenie týchto povinnosti , môže sl 
Objednávate/' uplatniť voči Dodávatel'ovi 
zmluvnú pokutu vo výške 800.-EUR za každé 
porušenie 11 prBcovnlcl Dodáv11tel'a budú 
zaraden{ do databázy nežiaducich oslJb, 
ktorým je z11kázaný vstup po dobu trvania 
zmluvy, maximálne na dobu 12 mesiacov od 
porušen iB, 
Stratu Identifikačnej karty alebo preukatu je 
Dodávater povinný v prípade každého pracovnfka, 
okamžite hlásiť Objednávateľovi resp. 
Vykonávaterovi. V prípade, že stratu nenahlási, 
znáša všetky následky zneužitia Identifikačnej karty 
alebo preukazu a pracovnikov! môže byť zakázaný 
vstup do objektov Objednávatel'a. Rovnako je 
povinný nahradiť všetky náklady spojené s vydaním 
novej Identifikačnej karty alebo preukazu. Pokia/' 
spôsobeni škoda nebude uhradenl, 
prfslušnému pracovnlkovi nebude umožnený 
d'lllšf vstup do objektov Objednávateril, 
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3.9 V zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností v platnom znení v záujme 
zabezpečenia ochrany a bezpečnosti objektu j e 
zakázané fotografovať, filmovať alebo Inak 
zaznamenávať budovy, priestory alebo zariadenia 
označené zákazom fotografovania. 
Za poručenie uvedenej povinnosti 
Objednávate/' si mfJže uplatnlt' u Dodávatel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 1.700.-EUR za každé 
porušenie. 

3.10 Dodávater zodpovedá za odcudzenie alebo pokus 
odcudzenia ved z majetku Objednávateľa, alebo z 
majetku dodávaterskej organizácie vykonané jeho 
pracovnlkom v priestoroch alebo na zariadeniach 
Objednávatel'a. 
V prípade takéhoto konania, pracovn/k 
Dodávatel'a bude zaradený do databázy 
neiiaduäch osôb, ktorým je zakázaný vstup 
po dobu trvania Zmluvy, maximálne na dobu 
12 mesiacov od porušenia. 
Zároveň sl Objednávate/' môže uplatnil' voči 
Dodávatel'ovl zmluvnú pokutu vo výške 
1.700.- EUR za každé takéto jednotlivé 
porušenie. 

3.11 Dodávater zodpovedá za preukázanú demontáž 
alebo zásah do technologického zariadenia alebo 
manipuládu s technologickým zariadením, ktorú 
vykonal pracovnlk Dodávatel'a neoprávnene, alebo 
na prlkaz nadriadeného alebo manažmentu 
Dodávatel'a. 
Porušenie uvedených povinnosti, sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy s možnost'ou 
okamžitého odstúpenia od Zmluvy. Pracovnfk 
Dodávatel'a bude zaradený do databázy 
nežiaducich osôb, ktorým je zakázaný vstup 
po dobu trvania Zmluvy, maximálne na dobu 
12 mesiacov od porušenia povinnosti.. 
Zároveň sl Objednávate/' môže up/atnlt' ul 
Dodávatel'a zmluvnú pokutu vo výške 800. 
EUR za každé jednotlivé porušenie. 

3.12 Dodávateľ je povinný v primeranej miere zabezpečiť 
ochranu svojho majetku a odložených ved 
v priestoroch Objednávatel'a. V prfpade 
spozorovania narušenia objektu, odcudzenia alebo 
pokusu odcudzenia veci z majetku Dodávatei'a, 
alebo Objednávatel'a, zodpovedá za bezodkladné 
ohlásenie udalosti ;r;odpovednému zástupcovi 
Objednávateľa alebo Vykonávateľa. 
Za opakované porušenie uvedených povinnost! 
m8že sl Objednávate/' uplatnlt' u Dodávatel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 400.- EUR za každé 
jednotlivé porulenle. 

4 Odborná spôsobilosť na realizáciu 
zmluvných výkonov 

4.1 Dodávate!' na realizáciu predmetu zmluvy 
zodpovedá a musí byť držitel'om príslušného 
platného oprávnenia v zmysle požiadaviek právnych 
predpisov SR a Objednávateľa a zmluvné výkony 
môžu realizovať len odborne spôsobilí pracovníci. 
Všetky oprávnenia Dodávate.ľa a osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti jeho pracovnikov musia byť 
v platnosti počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Pracovníci Dodávateľa sú povinní dokladovať 
odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť, ak je 
pre výkon funkcie potrebná, už pri vstupnom 
školení. 

4.2 Každú zmenu • nástup nového pracovnlka , ako aj 
skončenie výkonu prác pracovníka, zmenu jeho 
všeobecnej alebo odbornej spôsobilosti prechodnú 
alebo úplnú Vykonávateľovi formou záznamu do 
Stavebného/ Montážneho dennlka 1 Denníka· služieb, 
alebo osobitným listom. 

4 .3 Podľa charakteru činností j e Dodávater povinný 
predložiť oprávnenému zamestnancoVi 
Objednávatera a Vykonávatera ku kontrole pri 
zahájení rea&záde výkonu plnení zoznam 
pracovnikov s dokladmi o Ich zaškolení v zmysle 
všetkých príslušných právnych predpisov 
a požiadaviek Objednávatel'a o potrebnej odbornej 
spôsobilosti a kvalifikádl pracovnikov, vo forme kópií 
ich platného osvedčenia/oprávnenia. Obj ednávate!' a 
Vykonávateľ si vyhradzuje právo neobmedzenej 
kontroly platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej 
spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovnikov, 
kedykol'vek v priebehu realizácie Zmluvy . Dodávateľ 
s touto kontrolou súhlasí. 

Ak Dodávate/' a jeho pracovn fei nemajú počas 
plnen/a zmluvných výkonov platné oprávnenia 
a osvedčenia o odbornej spôsobilosti_ táto 
skutočnost' sa bude považoval' z11 podstatné 
porušenie Zmluvy, s možnost'ou okamžitého 
odstúpenia od zmluvy a Objednávateľ si môže 
uplatniť u Dodávatel'a zmluvnú pokutu vo 
výške 800.-EUR, za každý zistený prfpad. 

4.4 V pr{pade nenahlásenia zmien uvedených 
v bode 4.2, môže si Objednávate/' uplatnit' 
u Dodávatel'a zmluvnú pokutu vo výške 800.
EU~ za každý zistený pr{pad. 

5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci a ochrana pred požiarmi 

5.1 Dodávateľ pred nástupom na pracovisko 
Objednávateľa prevezme od Vykonávateľa 
pracovisko, s uvedením stavu BOZP, o čom vykoná 
zápis v Denníku . 

5.2 Dodávate!' sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a 
realizácií predmetu Zmluvy všetky predpisy na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci,(BOZP), ochrany pred požiarmi, ochrany 
životného prostredia, technické normy, a právne 
predpisy platné na Ú;r;emf Slovenskej republiky 
a dodržiavať dohodnuté postupy prác 
a technologickú disdplínu. Dodávateľ je poVinný 
určiť a zodpovedá za použitie bezpečných 
pracovných a technologických postupov, organizáciu 
zmluvných výkonov, označenie pracoviska, za 
bezpečný stav pracovísk, priestorov, komunikácií 
a sociálnych priestorov prevzatých zápisnične od 
Vykonávatel'a. 

5.3 Dodávate!' zodpovedá za bezpečný stav používaných 
mechanizmov, strojov, zariadení, nástrojov, náradia, 
materiálov. Je povinný prevádzkovať a udržiavať 
tieto zariadenia v takom technickom stave a správať 
sa v priestoroch Objednávateľa tak, aby 
nedochádzalo k škodám na majetku a na životnom 
prostredí. V JXípade z.lstenla nedostatkov na 
technických zariadeniach Dodávateľa, Objednávateľ 
má právo pozastaviť Ich prevádzku, alebo ich 
vykázať z jeho priestorov. Prlpadné omeškanie 
s plnením sa nebude považovať za omeškanie 
zapnanené Objednávaterom. 
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5.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho 
zamestnanci zdržiavali len na vyznačenom 
pracovisku 

5.5 Dodávate!' je povinný dodržať pn'kaz prerušiť 
zmluvný výkon, ktorý vydá Objednávateľ -
prostredníctvom oprávnenej osoby Vykonávatel'a 
resp. bezpečnostný technik a technik požiarnej 
ochrany (PO), z dôvodu ohrozenia prevádzky, 
zdravia a života osôb, alebo ak hrozf majetková 
škoda, a to až do odvolania. Oprávnený pracovník 
Vykonávatel'a, ktorý takýto prfkaz vydal, je povinný 
o tom vykonať zápis v montážnom l 
stavebnom/denníku/denníku služieb. Ak pn'kaz na 
prerušenie zmluvného výkonu vydá pracovnrk 
objednávateľa, z dôvodov na strane Dodávateľa, 
prfpadné omeškanie s plnenfm sa nebude považovať 
za omeškanie zapríčinené Objednávateľom. 

5.6 Dodávateľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú 
spôsobilosť svojich pracovníkov, musí riadiť 
vykonávanie zmluvných výkonov tak, aby nedošlo k 
poškodeniu zdravia pracovníkov Objednávateľa, 
Vykonávateľa, vlastných pracovnrkov, ako aj 
pracovníkov tretích osôb a aby nedošlo ku škodám 
na majetku a životnom prostredí. 

5.7 Dodávateľ pri realizácii Zmluvy zabezpečí výkon 
koordinátora bezpečnosti na pracovisku podľa 
Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, v platnom znenr . 

5.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť vybavenie písomne 
prevzatých pracovísk bezpečnostným značením 
v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. 
o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravého 
označenia pri práci a Nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z. a jeho Prílohy č. 1. 

5.9 Dodávateľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť 
v prípade vzniku mimoriadnych udalost( (úrazy, 
požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym 
orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť ihneď ( do 
30 minút ) Objednávate!' ovi a Vykonávateľovi za 
účelom objektlvneho vyšetrenia, zabezpečenia 
krvnej skúšky na alkohol a prijatia preventívnych 
opatren(. 

5.10 Objednávateľ resp. Vykonávate!' v prípade potreby 
zabezpečí postihnutým zamestnancom Dodávatel'a 
privolanie záchrannej služby. 

5.11 Objednávate!' zaistí na svoje náklady, ak sa 
nedohodne Inak, pri Dodávateľom vykonávaných 
činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru na miestach s možnosťou vzniku požiaru 
alebo výbuchu bezpečnostné a protipožiarne 
opatrenia. Vykonávateľ na tieto miesta upozorní 
Dodávatel'a pri odovzdávaní pracoviska. 

5.12 Pri vzniku požiaru a jeho následnej likvidácii 
Hasičským a záchranným zborom s použitím jeho 
hasiacich prostriedkov, ak požiar vznikol zavinenfm 
Dodávateľa, Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady 
spojené s likvidáciou požiaru do 15 dní od 
vyfakturovania nákladov Objednávateľom. 

5.13 Dodávate!' je na požiadanie Objednávateľa 
a Vykonávatel'a povinný predložiť bezpečné 
pracovné postupy, plán bezpečnosti práce a analýzu 
rizika pre vykonávané pracovné činnosti. 

Zmluvné pokuty za porušenie BOZP a OPP 

5.14 Za preukázatel'né zistenie porušenia pravidiel 
BOZP a OPP Dodávatel'om, miJŕe si 
Objednávate!' uplatniť u Dodávatel'a zmluvnú 
pokutu vo výške 400.-EUR za každé jednotli vé 
porušenie. Ak za takéto poru! enle uplatni voči 
Objednávatel'ovl orgán štátnej správy 
sankcie, Dodávate/' sa zav/Jzuje t ieto uhradlt' 
v celom rozsahu do JS dní od Ich 
vyfakturovanla Objednávatel'om. 

5.15 Za nenahlásenie mimoriadnej udalosti ako 
úraz, požiar, havária a pod., môže si 
Objednávate/' uplatnil' voči Dodávaterovl 
zmluvnú pokutu vo vý!ke 1.700.-EUR za každý 
prfpad. 

5.16 Za porušenie právnych predpisov 
Dodávatel'om s následkom rn:niku 
registrovaného alebo smrtel 'ného praco-vného 
úrazu pracovnikov Objednávatel'a alebo 
pracovnikov Iných tretieh osiJb, m6že sl 
Objednávate/' uplatnil' u Dodávatel'a zmluvnú 
pokutu vo výške 1.700.-EUR. Ak za takéto 
p orušenie uplatni voči Obj ednávatel'ovl orgán 
štátnej správy sankcie, Dodávate/' sa 
zaväzuje tieto uhradil' v celom rozsahu do JS 
dni od ich vyfakturovanla Objednávatel'om. 

5.17 Za poru!enle predpisov BOZP pracovn/kom 
Dodávatel'a, Dodávate/' zabezpeči pre 
uvedeného pracovnlkar absolvovanie až do 16 
hodin osobitných dodatočných školeni BOZP 
podl'a porušenia. 

5.18 Preukázané porušenie pravidiel BOZP a OPP 
Dodávatel'om, sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy, s možnosťou okamžitého 
odstúpenia od Zmluvy. 

6 Ochrana životného prostredia 
6.1 Dodávate!' je povinný používať chemické látky(CHL) 

a zmesí (CHZ) v zmysle zákona č 163/2001 Z.z. 
o chemických látkach a chemických prípravkoch, 
v platnom znení a zákona č.261/2002 Z.z o prevendi 
závažných priemyselných havárií, v platnom znení 
a nariadenia EU č. 1907/2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovan( chemikálií 
(REACH) : 

Dodávate!' je povinný v dostatočnom časovom 
predstihu pred začatím plnenia predmetu 
Zmluvy( min.14 dní pred ich dodaním na 
pracovisko) predložiť oprávnenej osobe 
Vykonávateľa ( koordinátorovi pre chemikálie) 
zoznam OL a CHZ, ktoré bude pri svojej 
činnosti v priestoroch Objednávatel'a používať. 
K používaným nebezpečným CHL a CHZ je 
povinný predložiť Kartu bezpečnostných údajov, 
(KBU) a pred· registračné resp. registračné čísla 
CHL a CHZ v súlade s nariadením REACH. KBU 
musí byť v slovenskom jazyku. 
Dodávate!' môže používať len CHL a CHZ, 
ktoré sa nachádzajú v zozname CHL a CHZ 
povolených pre použitie v objektoch 
Vykonávateľa - SE, a.s. Zoznam schválených 
CHL a CHZ pre použitie v SE, a.s. poskytne na 
požiadanie Dodávatel'ovl zodpovedná osoba 
Vykonávatel'a . Dodávate!' má právo požiadať 
o odsúhlasenie a doplnenie ním používaných 
CHL a CHZ do uvedeného zoznamu len 
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zodpovednej osoby Vykonávateľa. za týmto 
účelom je Dodávateľ povinný okrem kariet 
bezpečnostných údajov dodať Objednávatel'ovl 
resp. Vykonávateľovi ďalšie doplňujúce údaje 
pre dokladovanie vybraných kritických 
parametrov CHL a CHZ, 
Objednávate!' resp. Vykonávateľ má právo 
neschváliť použitie chemickej látky alebo 
chemickej zmesi Dodávateľa, ak exJstuje 
vhodný ekvivalent, alebo existuje riziko, že pri 
jeho použití môže byť ohrozené životné 
prostredie, pripadne môže spôsobiť problémy 
pri likvidácii, 
Obaly všetkých Oil a OiZ používaných 
Dodávateľom musia byť označené výstražnými 
symbolmi, a popisnými štítkami v slovenskom 
jazyku v súlade s platnou leglslatfvou. 
Ak Dodávateľ používa iné CHL a CHZ ako bolo 
dohodnuté, alebo Ich obaly nle sú označené 
výstražnými symbolmi a popisnýml štftkaml , 
má Objednávate!' resp. Vykonávateľ právo 
prerušiť alebo úplne pozastaviť zmluvné výkony 
Dodávate!' a. 

Dodávateľ je povinný v súvislosti s realizáciou 
zmluvných výkonov umožniť vykonať 
kvalifikovanému personálu Objednávatel'a resp. 
Vykonávatera (útvar životného prostredia) kontrolu 
nakladania s CHL a CHZ za účelom preverenia 
správnosti používaných postupov. Porušenia 
povinnosti tohto ustanovenia Dodávatel'om, 
zmluvné strany budú povaiovať za podstatné 
porušenie Zmluvy, s moinosťou okami/tého 
odstúpenia od Zmluvy. 

Nakladanie s odpadmi 

6.2 Dodávate!' je povinný a zaväzuje sa nakladať 
s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch v platnom znení: 
a/ predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať Ich 

tvorbu a vzniknuté odpady prednostne 
zhodnocovať, 

b 1 pn výkone dodávaterskej činnosti spojenej 
so vznikom odpadov sa riadiť pokynmi 
príslušnej zodpovednej osoby Vykonávatel'a 
v súlade s internými riadiadmi predpismi 
platnými pre oblasť odpadov na prislušnom 
závode, 

ef zhromažďovať odpady roztriedené podľa druhu 
odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo Iným nežiadudm únikom, 
pričom priestory na zhromažďovanie odpadov 
pňdelf Dodávateľovi Vykonávateľ, 

d/ zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady 
podl'a Ich druhov, označovať ich určeným 
spôsobom (názvom odpadu, grafickým 
symbolom nebezpečných vlastnosti 
a Identifikačným listom odpadu), miesto 
zhromažďovania nebezpečných odpadov zaistiť 
pred únikom škodllv(n do pôdy, vody, ovzdušia 

eJ v prípade vzniku odpadu pri vlastnej činnosti 
Dodávateľa z materiálov a surovín, ktoré 
doviezol do závodu a použil Ich v objektoch 
Objednávateľa, sa Dodávate!' stáva pôvodcom 
odpadu a je povinný s takto vzniknutým 
odpadom nakladať v súlade s platnými 
právnymi predpismi pre oblast' odpadov a znáša 
všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek 
zákona a vykonávacieh predpisov k zákonu. 
O vzniku odpadov z vlastnej činnosti 
neodkladne plsomne infonmuje zodpovednú 

osobu Vykonávateľa a súčasne predloží súhlas 
miestne príslušného úradu životného prostredia 
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré 
vzniknú z činnosti dodávateľa v množstve nad 
100 kg/rok. 

f/ ak je súčasťou predmetu Zmluvy aj záväzok 
Dodávatel'a na zhodnotenie alebo zneškodnenie 
odpadov, predloži Dodávateľ v dostatočnom 
časovom predstihu pred začatrm plnenia 
predmetu zmluvy zodpovednej osobe 
Objednávateľa resp. Vykonávateľa kópiu 
vlastného oprávnenia na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie odpadov, resp. kópiu 
oprávnenia organizáde, ktorá bude pre 
Dodávateľa túto činnosť vykonávať. Ak 
Dodávateľ bude zabezpečovať zhodnotenie 
alebo zneškodnenie batérií a akumulátorov, 
odpadových olejov, elektrických 
a elektronických zariadení, mus( predložiť aj 
oprávnenie na výkon tejto činnost!, tzv. 
autorizáciu udelenú Ministerstvom ŽP. V prípade 

•

ravy nebezpečného odpadu objektov -
na miesto zhodnotenia, alebo zneškodnenia 

padu Dodávatera, tlež kópiu platného súhlasu 
na prepravu nebezpečného odpadu. Dodávate!' 
je povinný nebezpečný odpad prednostne 
zhodnotiť v Slovenskej republike v súlade 
s programom SR. 

g / Dodávateľ je v súlade so zákonom o odpadoch 
pôvodcom odpadov vznikajúdch v dôsledku 
uskutočňovania stavebných a demolačných prác 
a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demoláde 
komunikácií, s výnimkou železného šrotu, 
farebných kovov a Objednávateľom resp. 
Vykonávateľom presne určených častí odpadu, 
vrátane odpadu, ktorý je vhodný na ďalšie 
využitie v domácnosti. 

h/ Dodávateľ, ako pôvodca odpadu podľa písm. 
e) alebo g) je povinný informovať 
Objednávatel'a resp. Vykonávateľa l x za 3 
mesiace a do 5 dní po ukončení realizácie 
zmluvného plnenia o spôsobe odstránenia 
vyprodukovaného odpadu s uvedením 
katalógového čísla odpadu, jeho množstva, 
uvedením oprávnenej osoby, ktorá odpad 
prevzala na zhodnotenie alebo zneškodnenie, 
dátum vývozu odpadu z areálu závodu, kód 
nakladania s odpadom a kópie sprievodných 
listov nebezpečných odpadov 

Dodávateľ je povinný v súvislost i s realizáciou 
zmluvných výkonov umožniť vykonať kvalltllcovanému 
personálu Objednávateľa a Vykonávatera kontrolu 
nakladania s odpadmi za účelom preverenia 
správnosti používaných postupov. 

Porušenia povinnosti tohto ustanovenia Dodávatel'om, 
zmluvné strany budú považovať za podstatné 
porušenie Zmluvy, s možnosťou okamžitého 
odstúpenia od Zmluvy 

Nakladanie s nebezpečnými látkami 

6.3 Dodávateľ je povinný a zaväzuje sa nakladať 
s nebezpečnými látkami (ropné látky, chemikálie 
a pod.) v zmysle požiadaviek zákona č.364/2004 Z.z 
o vodách, v platnom znení tak, aby nedošlo 
s ohrozeniu a znečisteniu vôd. Predchádzať 
mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality 
vôd a v pripadoch ak dôjde činnosťou Dodávatel'a 
k znečisteniu povrchových resp. podzemných vôd, 
túto skutočnosť neodkladne ohlásiť Objednávateľovi 
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resp. Vykonávatel'ovl a vykonať nevyhnutné 
opatrenia na zamedzenie ďalšieho zhoršenia kvaltty 
vôd. 

Dodávate!' je povinný· pri svojej činnosti nakladať 
s látkami poškodzujúdmi ozónovú vrstvu v súlade so 
zákonom č.76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy 
v platnom znení. 

Organické rozpúšťadlá môže Dodávate!' použfvať len 
v súlade s požiadavkami Vyhlášky MŽP SR č. 
409/2003 Z.z. v platnom znen(, ktorou sa ustanovujú 
emisné limity, technické požiadavky a všeobecné 
podmienky zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa 
používajú organické rozpúšťadlá . 

Dodávate!' je povinný skladovať nebezpečné látky 
v priestoroch, ktoré sú na to určené Vykonávate!' om. 

Zodpovednosť za sankcie uplatnené orgánom 
štátnej správy ochrany životného prostredia 
a náhrada škody 

Dodávate!' je povinný nahlasovať nedostatky, závady 
a havarijné stavy Vykonávateľovi, ktoré by mohli 
ohroziť alebo priamo ohrozujú jednu alebo viac 
zložiek životného prostredia. 

Dodávateľ je povinný označiť všetky nádoby 
s horl'avými látkami, ťažkými vykurovacími olejmi 
a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v zmysle 
vyhl, MV SR č. 96/2004 Z.z. a nádoby s hori'avými 
plynmi a horenie podporujúcemu plynmi v zmysle 
vyhl. MV SR č. 124/2000 Z.z, ktoré sa nachádzajú na 
pracovisku Dodávateľa. 

V prípade vzniku ohrozenia životného 
prostredia zo strany Dodávate/~ je Dodávate/' 
zodpovedný za odstránenie prfllny_ následku 
l za prípadnú finančnú náhradu škody v celom 
rozsahu, do 15 dni od jej vyfakturovania 
Objednávatel'om. 

Ak v prfpade zistenia poškodenia životného 
prostredia uplatni voči Objednávatel'ovl orgán 
štátnej správy ochrany životného prostredia 
sankcie, Dodávate/' sa zaväzuje tieto uhradiť 
v celom rozsahu do 1.5 dni od ich 
vyfakturovanla Objednávatel'om. 

V prípade porušenia predpisov vzťahujúcich 
sa na životné prostredie v priestoroch 
Objednávatel'a ,pracovníkmi Dodávatel'a1 

môže sl Objednávate/' uplatniť u Dodávatel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 1.700.-EUR za každé 
porušenie. 

Podmienky realizácie 
výkonov a technické 
Dodávateľa 

Spoločné ustanovenia 

zmluvných 
vybavenie 

Dodávate!' je povinný pri vykonávaní zmluvných 
výkonov na prevádzkovaných blokoch 
uskutočňovaných počas prevádzky blokov ako aj pri 
odstávkach blokov, dodržiavať platné pravidlá 
a podmienky prípravy, realizácie a koordinácie 
zmluvných výkonov podl'a pokynov Vykonávatel'a 

Dodávateľ odovzdá Vykonávatei'ovi pred začiatkom 
zmluvných výkonov zoznam vnášaného a 
vynášaného nezameniteľne označeného náradia, 
meradiel, strojov, prístrojov a prípravkov, 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

pracovných a ochranných pomôcok, viazacích 
prostriedkov, ktoré z hľadiska realizácie zmluvných 
výkonov vnáša do areálu závodu. Zoznam slúži pri 
kontrole vynášania uvedeného zariadenia po 
zrealizovaní predmetu Zmluvy. 

Dodávateľ zabezpečí osvetlenie pracoviska vlastnými 
zdrojmi svetla, ktoré pripojí na Vykonávatel'om 
určené prípojné miesta elektrickej energie, na 
základe samostatne uzavretých zmlúv na odber 
energií. 

Dodávateľ vybaví svojich pracovnikov potrebnými 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 
(OOPP) a zabezpečí ich používanie. Zabezpečí 
označenie na pracovných odevoch všetkých svojich 
pracovníkov názvom alebo logom svojej firmy tak, 
aby toto označenie bolo zreterné a trvalé. 
Za preukázatel'né zistenie porušenia zásad 
používania ochranných pracovných 
prostriedkov, môže si Objednávate/' uplatnil' 
zmluvná pokutu vo výške 200.-EUR za každý 
prípad. V prípade opakovaného porušenia u 
toho Istého pracovn/ka bude pracovn/k 
zaradený do databázy nežiaducich osôb 
ktorým je zakázaný vstup po dobu trvania 
zmluvy_ maximálne na dobu 12 mesiacov od 
opakovaného porušenia zásad používania 
OOPP. 

Dodávate!' zhotovuje resp. preberá k svojej činnosti 
lešenie podi'a § SS ods. 1 vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 
374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach v platnom znen(, 
zápisom o prevzatí lešenia do Identifikačnej tabul'ky 
lešenia, ktorá je jeho súčasťou a nahradzuje 
odovzdávací protokol. Na lešení môžu pracovať iba 
tie skupiny, ktoré realizujú konkrétny zmluvný 
výkon. Opravu, úpravu, zasahovanie do konštrukcie 
lešenia, môžu robiť Iba zamestnanci Dodávateľa 
lešenia s príslušnou kvalifikáciou. Dodávate!' je 
povinný dodržiavať platným právnym predpisom 
uložené podmienky pre používanie lešenia. 

Dodávate!' bude počas uskutočňovania zmluvných 
výkonov vykonávať všetky skúšky a kontroly 
uvedené v technických normách, v platných 
právnych predpisoch a v projekte riadenia a kontroly 
kvality. K vykonaniu skúšky a kontroly Dodávate)' 
pozve Vykonávateľa päť pracovných dni vopred a 
prostredníctvom Vykonávatei'a v prípade potreby 
orgán štátneho odborného dozoru. 

Pracovníci Dodávatel'a sú povinn( dodržiavať určené 
vchody a východy, zdržiavať sa na pracovisku ktoré 
súvisí s výkonom zmluvných výkonov, udržiavať na 
pracovisku a v ostatných využfvaných priestoroch 
Objednávatei'a čistotu a poriadok počas celého 
výkonu prác. Po ukončen( zmluvných výkonov je 
Dodávate!' povinný odovzdať pracovisko v čistom 
bezchybnom stave. Z preberania pracoviska spíšu 
Dodávateľ a Vykonávate!' zápis, ktorého súčasťou 

potvrdzujúce vývoz odpadu z objektov 
zneškodnenie, ktoré vznikli 

lM:>II::.I·<>ľn.vnu vlastnou činnosťou. 
V prípade zistenia porušenia režimu čistoty má 
Objednávate/' právo uplatniť sl zmluvnú 
pokutu vo výške 200.-EUR za každé zistené 
porušenie režimu čistoty. 

Oprávnený zamestnanec Dodávateľa bude priebežne 
informovať Vykonávateľa o stave zmluvných 
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výkonov na kontrolných poradách a na operatívnych 
poradách vedenia, organizovaných Vykonávatel'om. 

7.9 Dodávateľ prevezme od Vykonávatel'a pri odovzdaní 
pracoviska vybudovanú vytyčovadu sieť a od toho 
okamihu až do odovzdania zmluvných výkonov 
zodpovedá za jej ochranu a údržbu. 

7.10 Dodávate!' bude realizovať zmluvné výkony na 
pracovisku tak, aby nepoškodU podzemné inžinierske 
siete a zariadenia. 

7.11 Pracovníci pracovnej skupiny Dodávate.ľa sú povinní 
oboznámiť sa s úlohou pred vykonaním zmluvných 
výkonov a zúčastniť sa porady pred začatím 
realizácie zmluvných výkonov, ktorú vykonáva 
oprávnený pracovnlk Vykonávateľa. 

7.12 Dodávateľ je povinný p(somne vyzvať Vykonávatel'a 
najneskôr 2 pracovné dni vopred ku kontrole 
zmluvných výkonov, ktoré majú byť zakryté alebo sa 
stanú neprístupnýml. resp. v termínoch podľa 
operácií v Zákazke, ked' táto skutočnosť nastane. 

7.13 Zmluvné výkony na prevádzkovaných blokoch je 
možné vykonať jedine na základe pripravených 
Zákaziek a k nim vystavených bezpečnostných 
prlkazov. 

7.14 Dodávate!' je povinný dodržiavať podmienky 
bezpečnosti zmluvných výkonov uvedené 
v nasledovných bezpečnostných prfkazoch: 

"ZP"- zabezpečovaci prlkaz pre zaistenie 
strojného zariadenia pre bezpečný výkon 
zmluvných výkonov, 
"B" prlkaz pre zmluvné výkony na elektrických 
zariadeniach a v ich blízkosti, 
"PO" povolenie pre zmluvné výkony so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
a zmluvné výkony- činnosti s otvoreným ohňom 
brúsenie, rezanie, zváranie, pálenie, 
odpaľovanie a ostatné Činnosti so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru. 
M" pn'kaz pre zmluvné výkony so zvýšeným 
nebezpečenstvom pri manipuláciách so 
zariadením systémov kontroly riadenia - SKR 
a elektro ochrán a automatlk. 

Bezpečnostné prlkazy uvedené v tomto bode vydá 
Vykonáva tel' v rámci systému prfpravy zariadenia 
pracoviska na bezpečné vykonávanie zmluvných 
výkonov. Dodávate!' nie je oprávnený nastúpiť na 
realizáciu zmluvných výkonov bez uvedených 
bezpečnostných dokumentov a bez vedomia 
oprávneného zamestnanca Vykonávateľa. 

Montážny 1 Stavebný Dennfk 1 Dennfk služi eb 
l Servisný výkaz 

7.15 Dodávateľ je povinný podľa charakteru 
poskytovaných zmluvných výkonov viesť Montážny l 
Stavebný dennlk/ Dennlk služieb/Servisný výkaz 
(ďalej len Denník). Pokiaľ Dodávateľ riadne nevedie 
Denník odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska 
bude táto skutočnosť považovaná za podstatné 
porušenie povinnosti Dodávateľa. 

7.16 Denník pri nástupe na výkon zmluvného plnenia 
dodá na pracovisko Dodávate!', a zabezpeč( jeho 
zaevidovanie prostredníctvom oprávneného 
zamestnanca Vykonávatel'a. Denník musí mať 
očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať 
v Denníku - nesmie sa vytrhávať. V priebehu 
pracovného času mus( byť Denník trvale prístupný 

na pracovisku a musí byť Vykonávate!' ovi neustále k 
dlspozídi. 

7.17 Dodávate!' je povinný Vykonávatel'ovl denne 
predkladať na podpis záznamy v Denníku. 

7.18 V prípade, keď Vykonávate!' zapfše do Denníka 
zistené nedostatky, je Dodávateľ povinný tieto 
nedostatky odstrániť v termfne tam uvedenom. Ak 
tak neurobí, Vykonávateľ je oprávnený nariadiť 
prerušenie zmluvných výkonov. Dôsledky a škody 
vyplývajúce z p-erušenla zmluvných výkonov znáša 
v plnom rozsahu Dodávate!'. 

7.19 Zodpovedný pracovnlk Dodávatel'a do Denníka odo 
dňa prevzatia staveniska alebo pracoviska 
zaznamenáva: 

denné záznamy o zmluvných výkonov, 
Informácie o problémoch pri zmluvných 
výkonoch a rozhodujúcich okolnostiach 
spojených s plnenfm Zmluvy a vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
realizáciu zmluvných výkonov vzniknutých s 
dôsledkom omeškania alebo predfženia termínu 
plnenia, 
stanoviská a vyjadrenia Dodávateľa 
k požiadavkám Objednávateľa do 3 pracovných 
dní po vykonanom zápise, v opačnom prípade 
sa považuje za jeho súhlas so zápisom 
Objednávateľa, 
stanoviská k požiadavkám nad rámec 
dohodnutých zmluvných výkonov oproti 
predmetu uvedenému v Zmluve. 

7.20 Oprávnený zamestnanec Vykonávatel'a v Denníku 
zaznamenáva: 

zápis o vstupnom zaškolení pracovníkov 
Dodávateľa na pracovisku s podpismi oboch 
strán 
zápis o odovzdaní pracovi.ska f staveniska 
Dodávateľovi na realizáciu zmluvných výkonov 
kontrolu dodržiavania zmluvných a obchodných 
podmienok 
stanoviská Objednávateľa resp. Vykonávateľa 
k zápisom a požiadavkám Dodávateľa, kontrole 
vykonávanie zmluvných výkonov a dodržiavaní 
ustanovení Zmluvy 
potvrdenie o vecnom plneni zmluvných výkonov 
požiadavky nad rámec dohodnutých zmluvných 
výkonov. 

7.21 Vykonávate!' je povinný sledovať obsah Denníka 
a pripájať svoje stanovisko k zápisom v lehote do 3 
pracovných dní odo dňa zápisu. Ak sa 
Vykonávateľv tejto lehote k zápisu nevyjadrí, má sa 
zato, že s uvedeným obsahom súhlasí. Poverení 
pracovníci Vykonávateľa pre styk s Dodávateľom 
majú právo kontrolovať priebeh zmluvných výkonov 
na predmete Zmluvy, vykonávať a potvrdzovať 
zápisy v Denníku potvrdzovať vecné plnenie 
a dodávky Dodávateľa . Tito zamestnanci sú uvedení 
v Denníku na prvej strane s podpisovým vzorom. 

7.22 Dodávateľ v Denníku zabezpeč( denné vykazovanie 
odpracovaných hodín pracovnikov Dodávateľa 
z dôvodu roztriedenia mzdových nákladov na 
jednotlivé Zákazky a tým sledovanie nákladov 
jednotlivých zariadení. 

7.23 Povinnosť viesť Denník konč' odovzdaním a 
prevzatím riadne vykonaného plnenia podYa Zmluvy 
obojstranným podpísaním Zápisnice o odovzdaní a 
prevzatí 1 Protokolom 1 resp. dňom, keď sú 
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odstránené všetky vady podl'a Zápisnice o odovzdaní 
a prevzatí l Protokolu. Povinnosť viesť Denník sa 
netýka projektových prác. 

Doplňuj6ce ustanovenia pre zmluvné výkony 
charakteru údržba 

7.24 V pn'pade, že Dodávateľ bude realizovať zmluvné 
výkony na základe vlastných technologických 
postupov a dokumentácie, predloží ich v predstihu 
na požiadanie Objednávatel'a resp. Vykonávateľa za 
účelom Ich validácie a spracovania potrebných 
Zákaziek, na základe ktorých sa zmluvné výkony 
budú vykonávať. 

7.25 Ak Dodávate!' vykonáva zmluvné výkony na základe 
systému kvality Vykonávateľa - Dodávate!' realizuje 
údržbárske zmluvné výkony samostatne alebo 
v spoluprád s Vykonávaterom na základe 
technologických postupov a postupov kontroly 
kvality spracovaných v Zákazkach na príslušnom 
závode a s ktorými bol oboznámený pred nástupom 
na zmluvné výkony. Za kvalitu vykonaných 
zmluvných výkonov podra predloženej dokumentácie 
zodpovedá Dodávateľ. 

7.26 Dodávate!' zodpovedá za spoluprácu svojho 
technológa s Vykonávateľom príslušného závodu pri 
spracovaní Zákaziek za účelom stanovenia postupu 
činností, kontrolných operácií ako aj prípadných 
súčinnosti s ostatnými odbornými útvarmi 
Vykonávatera. 

7.27 V pn'pade časovo náročných a zlož.itých zmluvných 
výkonov z pohradu účasti viacerých odborných 
skupín na Ich realizácii, Oodávater na požiadanie 
predloží harmonogram (ďalej len . 1'1HG") trvania 
zmluvných výkonov, ktorý prerokuje s oprávneným 
zamestnancom Vykonávateľa z hradiska ich časovej 
optimalizácie a zaradenia do HMG odstávky. 

7.28 Kontrolu a koordináciu zmluvných výkonov 
Dodávatel'a s Inými útvarmi Vykonávateľa (údržby, 
technickej podpory, správy majetku a prevádzky) 
vykonáva oprávnený pracovník Vykonávateľa, ktorý 
kontroluje kvalitu uskutočňovaných zmluvných 
výkonov podľa kontrolných bodov zaistenia kvality 
uvedených v Zákazke. 

7.29 V závislosti od predpísaného systému 
zabezpečovania kvality v Zákazke , je Dodávateľ 
povinný dokladovať kvalitu jednotlívých krokov 
vystavenfm protokolu a podpisom príslušného kroku 
v tabuľke zaistenia kvality v Zákazke. Dodávater 
umožní nezávislú kontrolu, povereným pracovníkom 
Vykonávateľa. 

7.30 V prípade, že počas opravy vykonávanej na Zákazke 
je zistený nesúlad alebo nepredpokladaná vada, 
ktorá si vyžaduje stanovenie nového postupu resp. 
nové technické riešenie oprávnený pracovník 
Dodávatel'a za realizáciu Zákazky, preruší zmluvné 
výkony a nesúlad oznámi oprávnenému pracovníkovi 
Vykonávatel'a k riešeniu a stanoveniu ďalšieho 
postupu pri oprave. V prípade zmluvných výkonov 
kompletne vykonávaných Dodávateľom je technológ 
Dodávatel'a povinný neodkladne riešiť daný stav s 
oprávneným zamestnancom Vykonávateľa. 

7.31 Dodávater spracuje o priebehu zmluvných výkonov 
požadovanú dokumentáciu a protokoly o vykonaní 
zmluvných výkonov alebo opráv v súlade 
s predpísanými onnosťaml a dokumentáciou v 
Zákazke. Dodávater predloží oprávnenému 

pracovnikov! Vykonávateľa podklady pre technické 
a ekonomické vyhodnotenie Zákazky danej 
údržbárskej akde. 

7.32 V prípade nevyhovujúceho výsledku poúdrzbárskych 
skúšok v priebehu plnenia je Dodávateľ povinný 
vadu odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné 
náklady. 

Dop lňujúce ustanovenia pre zmluvné výkony 
charakteru modernizácií, rekonštrukdf a 
investfcU 

7.33 Dodáva tel' zodpovedá za čistotu komunlkááí, po 
ktorých sa odváža výkopok, stavebný a komunálny 
odpad a nepotrebné materiály alebo konštrukcie, 
alebo po ktorých Dodávateľ dováža materiály, stroje, 
zariadenia a konštrukcie alebo prepravuje 
mechanizmy. 

7.34 Dodávateľ zodpovedá za odborné ošetrenie a 
ochranu zelene na stavenisku až do odovzdania a 
prevzatia stavby. 

7.35 Dodávateľ projektovej dokumentácie zabezpečí 
výkon koordinátora dokumentácie podl'a Naríadenía 
vlády SR č.396/2006 Z.z o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných podmienok na 
stavbe, v platnom znení. 

7.36 Dodávateľ je povinný technickému dozoru 
Vykonávateľa umožniť nahliadnuť do projektov 
riadenia a kontroly kvality . 

7.37 Dodávater bude archivovať na stavbe všetky 
technologické predpisy, technologické pa;tupy, 
pracovné postupy a ďalšie dokumenty v súlade s 
projektom riadenia a kontroly kvality. Dodávatel' 
umožní zástupcom Vykonávatera vykonávajúcim 
technický dozor na stavbe nahliadnuť do týchto 
dokumentov. 

7.38 Ak v súvislosti so začatfm zmluvných výkonov na 
stavenisku bude potrebné umiestniť, premiestniť 
alebo zrušiť dopravné značky v zmysle vydaného 
rozhodnutia, obstará tieto zmluvné výkony 
Dodávateľ na základe splnomocnenia. 

7.39 Dodávater zabezpeč( dostatočný počet prenosných 
WC a bude dôsledne kontrolovať ich používanie. 

7.40 V prípade, že sa v priestore staveniska vyskytne 
prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo 
konan( zmluvných strán a ktorá bráni postupu 
zmluvných výkonov (napr. archeologický nález, 
extrémne poveternostné podmienky, pyrotechnický 
nález), je Dodávater povinný ihneď a prerušiť 
zmluvné výkony a oznámiť túto skutočnosť 
Vykonávate!' ovi. 

7.41 Počas realizácie zmluvných výkonov Investičných 
akc.ií je Dodávateľ povinný akceptovať pravidlá 
zmluvných výkonov súčasne vykonávaných údržbou 
Vykonávatera a Iných dodávaterských organizááf. 

7.42 Pred odovzdaním stavby je Dodávater povinný 
vypratať stavenisko v termíne dohodnutom v 
Zmluve. 
Za nedodržanie povinnosti vypratania 
mveniska si miJže objednávater uplatnlt' u 
dodl vatei'll zmluvnú pokutu vo výške 200.
EUR za kal dý deň omeškania. 

7.43 Dodávate l' je povinný sa zúčastniť kolaudačného 
konania stavby. 
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Spoločné ustanovenia o všeobecných 
požiadavkách na dokumentáciu 

7.44 V prípade, že predmetom plnenia podľa Zmluvy 
alebo súčasťou predmetu plnenia bude vypracovanie 
projektovej a technickej dokumentácie a/ alebo 
sprievodnej technickej dokumentácie, je Dodávateľ 
povinný pri spracovaní dokumentácie postupovať 
v súlade s podmienkami tNedenými v technickom 
zadanf, ktoré obdrži od Vykonávatefa. 

7.45 Dodávater je povlmý vypracovať projektovú, 
technickú a/alebo sprievodnú technickú 
dokumentáciu v súlade so všeobecne záväznými 
platnými právnymi predpismi a platnými normami 
(STN Ol 31 60 - Technické výkresy - zmeny na 
výkresoch a Iné). Dokumentácia musí byť 
vypracovaná samostatne pre každý DPS(dielď 
prevádzkový súbor) alebo stavebný objekt zvlášť. 

7.46 Zdrojovou dokumentáciou pre Dodávateľa pri 
vypracovaní projektovej, technickej 
alebo/a sprievodnej technickej dokumentácie je 
kópia z platného archívneho paré dokumentácie 
skutočného vyhotovenia poskytnutá Vyl<onávaterom. 
Dodávateľ spracuje a odovzdá dokumentáciu 
v súlade so štruktúrou a spôsobom značenia 
zdrojovej dokumentácie. V prípade poskytnutia 
riadenej kópie je Dodávate!' povinný túto 
dokumentáciu po preštudovaní vrátiť 
Vykonávateľovi. 

7.47 Dodávate!' j e povinný pri vypracovaní proj ektovej, 
technickej alebo/a sprievodnej technickej 
dokumentácie vychádzať z existujúceho číselníka 
SO/PS/DPS poskytnutého Vykonávateľom. 

7.48 Projektovú, technickú, a/alebo sprievodnú technickú 
dokurr.entádu v písomnej forme odovzdá Dodávateľ 
spolu so zoznamom výkresov podľa členenia do 
jednotlivých balíkov v zmltNne dohodnutom počte 
paré. Súčasťou projektu mus( byť zoznam 
dokl.ll1entácie vypracovaný formou protokolu 
o kontrole dokumentácie. V tomto zozname mus( 
byť definovaný každý dokument ako samostatná 
položka. Dokumentom sa rozumie každá textová 
alebo výkresová časť projektovej dokumentácie, 
ktorá má vlastnú rohovú pečiatku .. 

7.49 Dodávate!' odovzdá Vykonávateľovi vypracovanú 
projektovú, technickú a/alebo dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia po reallzádl diela/predmetu 
plnenia. Každý dokument musi obsahovať odtlačok 
pečiatky Skutočného vyhotovenia, čitateľné meno 
a podpis oprávnenej osoby zodpovedajúcej za 
odovzdávajúcu dokumentáciu, že je v súlade 
s realizáciou zmluvného plnenia, dátum a odtlačok 
pečiatky organizáde, ktorá realizovala plnenie. V 
dokumentácii skutočného vyhotovenia ( DSV) budú 
tNedené väzby na archfvne paré platnej 
dokumentácie formou príslušných odkazov na 
výkresoch, alebo formou zoznamu výkresov, ktoré 
majú vzťah k výkresom skutočného stavu v archíve. 
Na výkresoch DSV bude uvedené či výkres mení, 
dopfňa alebo nahrádza pôvodné výkresy alebo je 
nový. 

7 .so Dodávateľ odovzdá dokumentádu v papieroveJ 
a elektronickej forme vo formátoch použfvaných u 
ObJednávateľa. Grafické súbory vo formátoch 
*.DWG, *.DXF, *DGN textové alebo tabul'kové 
súbory vo formátoch *.DOC, * .XLS, *.MOB a * .PDF, 
a pripadne v inej dohodnutej forme. Všetka 
dokumentáda odovzdávaná Dodávateľom 

v elektronickej forme bude uložená na 
nezmazatel'nom médiu. Ku každému médiu bude 
vyhotovený odovzdávací Protokol podpísaný 
zmluvnými stranami s potvrdením zhody papierovej 
a digitálnej formy. 
V prípade, že existuje digitálna forma projektovej 
a technickej dokumentácie u Vykonávateľa, bude na 
základe zmluvných dojednaní poskytnutá 
Dodávateľovi. Pri spracovan( predmetu diela/plnenia 
musia byť dodržané pôvodné zásady digilalizáde 

7.51 Ak dôjde zo strany Dod6vatel'll k nesplneniu 
termínov dodania čistopisov jednotli vých 
dokumentáci!, ktoré sú súčast'ou predmetu 
plnenia Zmluvy (napr. Realizačnf pro}e/4 
Sprievodná technická dokumentácia, 
Dokumentácia skutočného vyhotovenia, 
Technologický postup stavebných 
a montážnych prác, Plán kvality realizácie 
Zmluvy/ Diela, Plán bezpečnosti 11 koordinácie 
dokumenticií podl'a nariadenia vlády SR č. 
396/ 2006 Zz., Projekt uvádzania do 
prevádzky, Prevádzkové predpisy a predpisy 
pre údržbu il opravy, HHG realizácie 
Zmluvy/ Diela, atd~, môže Objednávate!' 
uplatnlt' u Dodávatel'a zmluvnú pokutu vo 
výške 200.-EUR za každý dokument a za 
každý deň omeškania. 

8 Protiplnenia Vykonávateľa 
Spoločné ustanovenia 

8 .1 Vykonávateľ odovzdá Dodávatel'ovl dostupnú 
dokumentáciu existujúceho stavu, ako aj Inú 
dokumentáciu súvisiacu s predmetom Zmluvy, pokiaľ 
ju vlastn(. Túto dostupnú dokumentáciu, 
vyšpeáfikovanú na vzájomnom rokovaní Dodávateľa 
a Vykonávateľa, uskutočnenom na základe výzvy 
Dodávate ra. 

8 .2 Vykonávateľ poskytne Dodávate!' ovi v nevyhnutnom 
rozsahu technickú spoluprácu spočívajúcu 
v odovzdan( doplňujúcich údajov, spresnení 
podkladov, potreba ktorých vznikne v priebehu 
zmluvného plnenia. 

8 .3 Vykonávate!', ak nie je v zmluve dohodnuté Inak, 
vytýči pri odovzdan( pracoviska všetky podzemné 
vedenia a Inžinierske siete na pracovisku a odovzdá 
Dodávateľovi súhlas správcov podzemných a 
nadzemných inžinierskych sieti s realizáciou 
zmluvných výkonov a podmienky správcov, za 
ktorých Dodávater môže vykonávať zmluvné výkony. 

8.4 Vykonávateľ zabezpeči technické a organizačné 
opatrenia pre bezpečné uskutočnenie zmluvných 
výkonov Dodávateľa v zmysle bezpečnostných 
prfkazov na plnenie zmluvných výkonov na 
technologickom zariadení v prevádzke. 

8 .5 Objednávate!' a Vykonávateľ majú právo dočasne 
zastaviť plnenie podľa Zmluvy alebo jej časti 
písomným oznámenfm. Dodávateľ je po túto dobu 
zbavený zodpovednosti za plnenie podľa Zmluvy až 
do písomného vyrozumenia, že môže v plnení 
pokračovať. 

8 .6 Vykonávater. ak nie v zmllNe dohodnuté Inak, 
zabezpečí na svoje náklady a poskytne Dodávateľovi 
prevádzkové hmoty a energie, ktoré Dodávater bude 
potrebovať k vyskúšaniu Predmetu zmluvy/ Diela 
ukončeného komplexným vyskúšanfm. V prfpade 
neúspešných alebo opakovaných komplexných 
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skúšok znáša náklady na prevádzkové hmoty 
a energie Dodávate!'. Množstvá a druhy 
prevádzkových hmôt a energií potrebné k príprave 
komplexného vyskúšania a pre komplexné 
vyskManie predmetu Zmluvy Dodávate!' 
vyšpecifikuje v programe skúšok. 

8.7 Vykonávateľ umožni prístup pracovnikov Dodávatera 
do závodných bufetov a umožní im konzumádu za 
úhradu v plnej cene. 

9 Odovzdanie a prevzatie predmetu 
Zmluvy 

9.1 Dodávateľ odovzdá a Vykonávateľ prevezme 
(preberie) dokončené a prevádzkyschopné zmluvné 
plnenie, alebo jeho časti na ktorých samostatnom 
odovzdávaní a prevzatí sa zmluvné strany v Zmluve 
dohodli. Vykonávater prevezme plnenie, po ukončení 
všetkých bezpečnostných dokumentov, na základe, 
ktorých sa zmluvné výkony realizovali, po uprataní 
pracoviska a po úspešnom vykonaní skúšok. 

9.2 Po vyhotovení zmluvného plnenia alebo jeho časti 
v súlade so Zmluvou, je Dodávateľ povinný vyzvať 
písomne Vykonávatera prostredníctvom Dennlka na 
prevzatie dohodnutého zmluvného plnenia 5 
pracovných dní vopred. V prípade ak sa nevedie 
Dennlk Dodávate!' písomne vyzve Vykonávateľa na 
prevzatie doporučeným listom. 

9.3 Táto výzva musí obsahovať predmet odovzdania 
a preberania, ako aj zhodnotenie výsledkov 
vykonaných skúšok, ktoré preukazujú funkčnosť 
odovzdávaného plnenia, termín a miesto odovzdania 
a preberania zmluvného plnenia. 

9.4 Proces prevzatia zmluvného plnenia sa začne 
v termíne podľa Zmluvy/ dohodnutého 
harmonogramu a riadi ho Vykonávate!'. 

9.5 Najneskôr pri začatí prevzatia zmluvného plnenia sú 
povinní zástupcoVIa Dodávatera predložiť písomné 
poverenie podpísané štatutárnym orgánom, že sú 
oprávnení za Dodávateľa rokovať a konať v procese 
prevzatia a odovzdania zmluvného plnenia. 

9.6 Účelom prevzatia zmluvného plnenia a zmluvných 
výkonov je overenie a zdokumentovanie zmluvného 
plnenia, ako bol plnený predmet Zmluvy, či zmluvné 
plnenie a zmluvné výkony sú: 

dodané a vykonané v požadovanej kvalite; 
dodané a vykonané v súlade s platnou 
projektovou, následnou realizačnou 
dokumentádou, platnými technickými normami, 
technickými podmienkami a technologickými 
postupmi, schopné trvalého užívania. 

9.7 Vykonávater je povinný zistiť pri odovzdávaní a 
preberaní zmluvného plnenia rozsah odovzdanej 
sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej len 
"STO") a náhradných dielov (ďalej len "ND"), poldar 
boH predmetom dodávky. Pokiaľ sa zistili vady, 
posudzuje sa Ich charakter a to, a bránia alebo 
nebránia prevzatiu zmluvného plnenia. 

9.8 Na začiatku procesu odovzdávania a prevzatia je 
Dodávateľ povinný predložiť všetky potrebné 
doklady preukazujúce technické riešenie, kvalitu 
dodávok a kvalitu zmluvných výkonov. Sú to najmä 
pri investičných projektoch: 

realizačná dokumentácia so zakreslením 
všetkých zmien a drobných odchýlok 
dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej 
len "DSV"); 

sprievodná technická dokumentácia (ďalej len 
,,sTO") pozostávajúca najmä z protokolov 
o vykonaných predpísaných alebo dohodnutých 
skúškach, osvedčeni (certifikáty) o použitých 
materiáloch, protokolov o vykonaní 
východiskových revlzií elektrozariadenl, SD a 
MD, a pod .. 

9.9 V priebehu procesu prevzatia sa zisťuje, čl zmluvné 
plnenie má vady, alebo je bez vád. Zmluvné plnenie 
má vady, ak nie je dodané v súlade so Zmluvou, s 
pňslušnýml technickými normami a právnymi 
predpismi (na základe predloženej DSV a STD, nemá 
vlastnosti pod l' a požiadaviek Vykonávateľa, atď.) 

9.10 Objednávateľ a Vykonávater môže prevziať zmluvné 
plnenie, ktoré má drobné vady ktoré nebránia 
užívaniu predmetu zmluvy. Rozlišovať drobné vady 
od ostatných vád je výhradným právom 
Objednávateľa a Vykonávateľa. Popis drobných vád 
musí byť určitý a zrozumiteľný, pri každej drobnej 
vade musi byť dohodnutý s Dodávatel'om termín na 
jeho odstránenie, ak by k dohode z rôznych príčin 
nedošlo, termín na odstránenie drobnej vady je 5 
pracovných dní od zistenia vady pri preberaní. 

9.11 O prevzatí alebo odmietnutí prevzatia zmluvného 
plnenia rozhoduje Objednávateľ a Vykonávateľ. 

Vady zrejmé pri preberaní je Objednáva ter a 
Vykonávate!' povinný reklamovať už v Zápisnici 
o odovzdan( a prevzati/Protokole . 

9.12 Pokiaľ sa pri procese odovzdávania a prevzatia zistí, 
že zmluvné plnenie má vady takého charakteru 
a rozsahu, že nie je schopné prevzatia, 
alebo následného užívania, Objednávateľ a 
Vykonávateľ je povinný odrrietnuť zmluvné plnenie 
prevziať. 

9.13 O priebehu a výsledku odovzdávacieho 
a preberacieho konania, ktorého súčasťou sú aj 
pn'padné dojednané skúšky, príslušné atesty, revlzne 
správy, atď. Objednávate!' a Vykonávateľ splše s 
Dodávateľom Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí 
zmluvného plnenia/ Protokol, v ktorej/ v ktorom je 
Objednávateľ a Vykonávateteľ povinný vždy uviesť 
dôvody brániace prevzatiu zmluvného plnenia. 
V prípade, že plnenie/dielo nepreukáže pri 
garančnom merani, parametre garantované 
Oodávatel'om, Objednávate/' mlJže uplatnlt' u 
Oodávatel'a zmluvnú pokutu vo výške 400.
EUR za neplnenie pr/slušného garantovaného 
parametra. Zmluvná pokulil bude uplatnená 
pre kaldý nedodržaný parameter. Výsledná 
zmluvná pokuta bude súčtom čiastkových 
zmluvných pokút za nedodržané parametre. 
Uplatnenfm zmluvnej pokuty za nedodrŕanle 
garantovaných parametrov nie je dotknutá 
povinnosť Oodávatei'B zabezpečiť odstrílnenle 
nedostatkov a novým garančným men1ním 
preukázal' splnenie zmluvných garantovaných 
parametrov zaručených Dodávateľom. 
Súčasne nie je dotknuté prílvo Objednílvat el'a 
na ďalš/u zl'avu z ceny plnenla/diefa 
v nadväznosti na závažnost' a počet 
nesplnených parametrov, a to až do výšky 
celkovej úhrady, zaplatenej Oodávat el'ovl za 
plnenie/dielo ku dňu neúspešných 
opakovan/ch garančných skúšok, alebo 
odstúpenie od Zmluvy. 
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté prJvo 
Objednílvateľa na vrátenie všetkých úhrad, 
zaplatených Dodávatel'ovl ku dňu odstúpenia 
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od zmluvy, pri vo na úhr8du zmluvnfch pokút 
dohodnutých v Zmluve a právo na náhradu 
Škody. 

9.14 Zápisnica/Protokol, sa vyhotovuje obvykle jedna na 
celé zmluvné plnenie ·ak ide o Zmluvu s jedným 
Dodávateľom. V prípade zložitejšieho plnenia 
realizovaného po častiach, dohodnutých v Zmluve, ( 
podľa jednotlivých blokov, podľa jednotlivých 
časových období, plnenie pozostávajúce zo 
samostatných častí a pod.) sa ku každej takejto časti 
vyhotovuje samostatná Zápisnica /Protokol, 
o odovzdan( a prevzatí časti plnenia. 

9.15 Za Objednávateľa a Vykonávateľa podpisujú 
Zápisnicu/Protokol všetci členovia Komisie pre 
prevzatie (ďalej len "KpP"). Mená a podpisy 
zástupcov Dodávatera budú uvedené priamo 
v Zápisnici/Protokole. 

9.16 Zápisnica l Protokol sa vyhotovuje minimálne v troch 
origináloch. Jeden originál dostane Objednávater, 
jeden Vykonávateľ a jeden Dodávateľ. 

9.17 Vprfpade, že bolo prevzaté plnenie 
s drobným! vadami , ktoré nebránia jeho 
užfvanlu, je Objednávate/' oprávnený uplatnít' 
sí zádržné vo výške 10% z fakturovanej sumy. 
Objednávate/' je povinný zádržné uvornlt' 
v lehote do 20-lch kalendárnych dnf v mesiaci 
nasledujúcom po odstránení drobných vád. 

10 Havarijná pripravenosť 
10.1 Dodávater, ktorý bude vykonávať práce na 

prevádzkovanom bloku, musí dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy v oblasti havarijnej 
pripravenosti. 
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Príloha č. 3 k Zmluve č. 4600008743 

zastúpená štatutá.tu.ym orgánom/zástupcom: Marcel van der Hoek, konateľ, 

· Ing. Radek Pfleger, konateľ 

VYHLÁSENIE O DAŇOVEJ POZÍCII A ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI 
(právnická osoba - tuzemsk)• dodávateľ) 

I. časť- Daňová registrácia spoločnosti 

V súvislosti s uzatvorenún Zmluvy so spoločnosťou Slovenské elek~árne, a.s., so sídlom Mlynské nivy 47, 
821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 a v nadväznosti na platné daňové zákony Slovenskej republiky 
potvrdzujeme, že naša spoločnosť: 

1. ~je 

O nieje 

registrovaná za platiteľa dane z pridanej hodnoty v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 222/2004 Z. z. o d ani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o DPH'') 

(Pozn. - § 4 ods. 1 Zákona o DPH IIJ'/anOVI!J'e, Žl zdaniteľná otoba, ktorá má sid/Q, I!Jierto podnikania alebo 
prevádzkamí v tuzemskll, a ak tmllá takito mietlo, ale má f?ydlitko v tllzemtku alebo ra v ftt!{!JIIskfl abl()•kk 
zdrfjalla, a ktorá dosiahla za nojviac 12 preJchádzojJícich po sebe nas}edt(jtítich ka/mdÓiif'jdJ 11/CIÍat:QP obrat 49.790 
BUR,je pouit111á podať daňovbm1 úmdu i.fado.rť o regittrácilt pre dmí.) 

2. O je 

~nieje 
registrovaná za platiteľa dane z pridanej hodnoty v zmysle § 4 ods. 2 Zákona o DPH 

(Pozn. - § 4 od$. 2 Zákona o DPH ustatJOut(je, že zdaJJilelíté osolry, ktor/ majti sidlo, mierta podnikania alebo 
prevádzkareň /) l~tzemrku a ktoré spoločne podnikq;it J/(1 základe !(JJJ/Jil(j o zdmženi alebo ind obdabng :(!JJiu~, !JÍ 

pouilml podal' fjadorť o retfttrátiH pre dali, ak zo 11ajlliaf 12 preddJádztJjiÍcich po sebe tmsledlljJícidJ kalendár1!Jt:h 
mtriiKOV do.rt'ahml ce/kory obral 49.790 EUR. Ak zdaníte/ná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, rtzavn'e :{!nluJJH 
o zdm:{ení .r platiteľom CÚine, je povinná podal '(jado.rl' o rcgi.rtrácit( 1/(1 dalŕ najne.rkór do 1 o dllf oda ti!fa 11zavretia 
19to :(!/1111'!)' (o zdmžení).) • 

3. O je 

181 nie je 

registrovaná za platiteľa dane z pridanej hodnoty v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o DPH 

(Pozn. - § 4 ods. 4 Zákona o DPH ustallovtfic, ze if!'adost' o registrád11 pre dolE mďže podal' qj zdcwiteľná 
oto ba, ktoní nedoriahla obrat podl'a J 4 ods. 1 alebo 2 Zákona o DPH.) 

ABB, J.r.o. 
Dúbravská ce$la 2 
841 04 Brattslava 
Slovenské repubľlka 

!CO: 31 369 325 
OIC: 2020326396 
lČ DPH: SK2020326396 



Power and productivity AJ~ 
Lf~ ~.· for a better worJďM ltr 

ll. časť-Vyhlásenie o štruktúre spoločnosti 

Na základe analýzy štruktW:y spoločnosti, jej riadiacich orgánov a príp11dných ovládajúcich subjektov, ako 
aj ďa1ších údajov, ktoré má spoločnosť k dispozicii, vyhlasujeme, že: 

4. Naša spoločnosť 

Oje 1 

181 nie je 

závislou osobou (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov definuje osoby závislé ako blízke osoby 
ekonomicky, p~sonálne alebo inak prepojené) so spoločnosťou Slo\•enské elektrárne a.s. 
Po.zn.: 
BUzka osoba -podľa§ 116 Ob!ia~tskeho zákon nika - pdbtt{!!Ý ''priamom rade, trírodenec a manžel; inf otoi!J 
U pomere rodin!lom alebo obr/obnotJI ta pok/adq}tí za otoqy .rebr navztfjolll b/!zke, ak '?JI 1!Jlllll1 kloní 111pe/a jedna 
z 11id; dm há dôvodne pocit'ovala ako vlarltuí tgm u. V prfpade par/nera 10 tldlom v md!(jne - "bllzlea ot oba" podľa 
domovtkého práva pattnera. 
Ekonomické,. alebo personálne prepojenie - lfča1ť osoi?J na mqjetk11, kontrole alebo veder1i .rpo/ot!IOrli i11# 
orof?y alebo vzijom1fÝ v~J'ah medif osobtrnll~ ktoré JJÍ pod kontrolo/l alebo vedenŕ111 tej ist# osof!y, alebo v k tmých md 
táto 01oba prian!J alebo t~epriamy tJJt!}etkory podiel 
Účasť na m ajetku alebo kontrole 10 ro~m1ie viar ako 25% primi!J akbo nepriamy podiel akbo nepriatr!J 
oduode1fÝ podiellla základnom it)J(IfiÍ, al~bo na hlasoua,icb právac-h. 
Vedenie spoločnosti - vif'ab členov JtaltJtán!J~'h orgánov alebo členov dozon!Ýcb orgánov obchodn# spololflorli 
alebo dmiftvo k tej/Q obchodt19· .rpolobJoJti alebo dmžslvll. 
lnéprcpoŕenie- obrhodf!Ý vl(! 'ah 191fvore'!Ý len na ;íéel !?JIÍženia tfiklad11 da11e alebo {J!Ýfenia datÍOIIej Jtra!J. 

5. Zmluvná cena 

181 bol~ 
O nebola 

stanovená metódou nezávislej trhovej ceny, pri ktorej sa porovnáva cena dohodnutá medzi závisl}rmi 
osobami s porovnateľnou nezávislou trhovou cenou dohodnutou medzi nezávislými osobami. 

Podpísaný zástupca spoločnosti vyhlasuje, že toto vyhlásenie je uskutočnené na základe informácií 
získaných v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, na základe údajov o všetkých 
osobách s vlastnich.rym p odielom na vlastnom imaní spoločnosti, ako aj o všetkých podnikoch s priamym 
alebo nepriamym vplyvom v spoločnosti predkladajúcej toto vyhlásenie, zaväzuje sa informovať 
Slovenské elektrárne, :~.s . o všetkých zmenách skutočností uvedených v tomto vyhláserú, je si vedomý, že 
Slovenské elektcirne, a.s. majú právo kedykoľvek požiadať o preukázanie skutočností uvedených v tomto 
vyhlásetú a zaväzuje sa Slovenským elektrárňam, a. s. posl.rytnúť na požiadanie príslušnú dokumentáciu. 

Ochrana údajov: ínformácíe a súhlas 
Týmlo ude!lfie11Je Jlíbku na spracúvanie OJObf!ých tídojov potkyltlll!jth Slovenfkj111 elektrárňam, a.!. ti ~ytle zákotla l. 
428/2002 Z. z. o ochrane os(lmt;ídJ rídqjo11. 

V Bratislave dňa 29.1.2013 

Marcel van der Hoe.k 

Ing. Radek Pfleger 

l V t$kOmto prípruk.p.cilažrt prorim m.ab.i.tnLY.)ililáwlle..oh:WJujútt..ppldws;u.ln.,.šnwé:....pfllod.ll.lDro"'-lw,n.:.é ...,jncuf.uomowJ:ILIOlóu:.e~uw::D.llJj"'--::~CAJUll.[W:,....a.>.---
vykonaiú ootcebné kontroly pre 
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: ~1 389 325 ABB, é.r.b. <. 

Dúbravská cesta 2 DIČ: 2020326395 
841 04 Brotislsva IC DPH: 51<2020326396 
Slovenská rejlllb1lka 
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POVEREN I E 

Slov~nské eleklr.árne, a. s., so sldlo!ll Mlynské nivy 47, 821 09 
Bratislava, !CO: 35 829 052, zapisaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B 

v mene ktorej k.onl\iú: 

ľaolo Ruzzlni, predseda predstavenstva 
Nk ola Cofugno, čleo predstavenstva 

(ďalej len ,.Spoločnost'') 

týmto poveruje 

Dagmar Lopatkovú Spä§ákovú, 
obsbr.ávania 

na zastupovanie, léonanie a podpisovanie v mene Spoloanosti 
v nasleduj~com rozsahu: 

!. žiadosť o predloženie ponuky (s yÝ{limkqu súťalí.ných 
podkladov podľa zákona o verejnom obstacäva.ni) 
a akékoľvek úkony na to potrebné a s rym spojené v hodnote 
od 30. tis. Eur, 

2. čiastkové objednávky .,Cali off' na základe Rámcových 
zmlúv na materiály a akékoľvek úkony na to potrebné 
a s rym spojené v hodnote od 15 tis. EUR do 300 tis. BUR, 

3. čiastkové objednávky ,.Cali off' na zäklnde Rámcových 
zmlúv nn materiály a .akékoľvek úkony na to potrebné 
a s tým spojcmé v hodnote od 300 tis. do 2,5 mil. EUR spolu 
s riaditeľom úseku obstarávania a služieb, 

4. čiastkové objednávky . .,Cali o ft'' na xák.ladc R!Ímcových 
zmlúv na core služby a práce (t. j . súvisiace s Hlavnou 
činnosťou Spoločnosti) a ekékoľvek ukony na to potrebné 
a s tým spojené v hodnote od 30 tis. EUR do 300 tis. EUR, 

S. čiastkové objednávky .. Call off' na základe Rámcových 
zmlúv na core služby a práce (t. j . súvisiace s Hlavnou 
činnosťou Spoločnosti) a ekékoľvek úkony na to potrebné 
a s tým spojen~ v hodnote od 300 tis. EUR do 2,5 mil. EUR 
spolu s riaditeľom ťlseku obstarávania a služieb, 

6. či.astkov~ objednávky .,Call off' na základe Rámcových 
zmlúv na non core služby a JCT služby (t. j. ncsúvilliace 
s Hlavnou činnosťou Spoločnosti) a akékoľvek úkony na 10 
potrebnt a .s tým spojené v hodnote od 30 tis. EUR do 300 
tis. EUR, 

7. čiastkové objednávky .,Call ofľ' na Základe Rámcových 
zmlúv na non core služby a !CT služby (t. j. nesúvisiace 
s Hlavnou činnosťou Spoločnosti) a akékoľ'Vek úkony na to 
potr:ebnl! a s tým spojené v hodnote od 300 tis. EUR do 2,5 

. . mil EUR spolu s riaditeľom il$eku obstarávania a služieb, 

8. špeciílkäcie objednávok k otyorenýn~ zmluvám na materiál, 
práce a služby a akékoľvek úkony s !Ym spojené, 

9. zmluvy o näk:upe a predaji tovarov a akýchkoľvek iných 
hnuteľných ved, nákup präc a služieb, zmluvy o dielo, 
zmluvy o nájme a liziogu hnuteľných veci a ajtc!k.oľvek 
úkony s rym spojené a oa to potrebné (vrátane Rámcový<>h 
zmlúv a Otvorených zmlúv) v hodnQte od IS tis. Eur do 300 
tis. Eur, 

10. zmluvy o nákupe a predaji tovarov a akýchkoľvek inýc)l 
hnuteľných veci; nákup prác a služieb, zmluvy o dielo, 
zmluvy o nájme a lfziogu hnuteľných veci a ekékoľveJ<. 
úkony s tým spojené a na to potrebné (vrátane Rámcových 
zmlúv a Otvorel\ých zmlúv) v hodnote od 300 tis. Eur do 2,5 
rnil. Eur spolu s riaditeľom óseku obstarávania a služieb, 

) 

C OMMISSION 
1>12.1LO Hli t. ~ 

Slovenské elektrárne, a. s •• with its n;gistercd seat at Mlyns. é f!.ÍVY 
47, 821 09 Brati$1ava, Identification No.: 35 829 052, registered in 
the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: 
Sa. Insert No.: 2904fB 

represented by: 

:Paolo Ruui.ni, Chaírmaň ofth·c Board ofDirectors 
•Nicola Cotugno, Member of the Board ofDirectors 

{hereinafter es the "CompanJ1") 

'hereby authorlses 

its employee Ing. Dagmar Lopatková SpiUková, 
'malden name l'rocurcment Mana_ger 
born on 

~o represent, act aad sign on bebalfofth.e Company in the following 
·scope: 

l . Request for bid (excluding documents pursuant to Act on 
Public Procurernent) and any acts required for and related to 
performance of the above in the amount from EUR 30 
ihousand; 

2. Partia! orders "Cali Ofľ' under Framewor}c. Agreem.ents for 
materials and any acts required for and related to performance 
of the above in the arnount from EUR 15 thousand up to EUR 
300 thousand; 

3. Partia! orders "Cali Off' under Framcwork Agreements for 
materials and any acts requitcd for nnd related to performance 
of the above in the amount from EUR 300 thousand up to EUR 
2.5 millionjointly with the Procurement and Services Director; 

4. Partia! orders "Cali Off' under Framework Agreements for 
éore services and works (i. e. related to the Company's Core 
Business) and any acL~ required for and related to performance 
o'ftho above in the amount from EUR 30 Ulousand up lo EUR 
3QO thousand; 

' S. Partia! orders ''Co\! Off' under framcwork Agrecments for 
core services and works (i. e. related to the Company's Core 
Business) and any acts requircd for and related to performance 
of the above in the amount from EUR 300 thousand up to EUR 
2.5 millionjointly with the Procuremcm :ind Services Director; 

16. Partia! orders "Cali Off' under Frarnework Agrecments for 
non core services and ICT se.rvices (i. e. not related to the 
Company's Core Business) aod any acts requircd for and 
related to performance of the above in the arnount from EUR 
30 thousand up to EUR 300 thousand_; 

7. Partia! orders "Call Off'' under Framcwork Agrccments for 
non core se.rvices and lCT services (i. e. not related to the 
Company's Core Business) and any acts required for and 
related to performance of the above in the amount from EUR 
300 thousand up to EUR 2.5 million jointly with the 
Procurement and Services Director; 

;s. Specification of the orders under Open Contracts. for materials, 
works and services and any aets related to performance of the 
above; 

,9. Contracts on purchase and sale of goods and any tangiblc 
assct.s, performance of works and services, contracts on works, 
renta! and leasing contracts regarding tangible assets and any 
acts related to and required for performance of the above 
(including Framework Contracts and Open Contracts) in the 
amount from EUR l 5 thousand up to EUR 300 thousand; 

l O. Contracts on purchase and sale of goods and 11ny tangible 
assets, performance of works and services. controcts on works, 
renta! and leasing contracts regarding tangible assets and any 
acts related to and required for performance of the above 
(ínclu&ng Frarnework Agreemcnts and Open Agreements) in 
the amount from EUR 300 thousan.d up to EUR 2.5 million 
jointly with the Procurcmcnt and Services Director; 



' l 

l l. mluvy týkajúce sa nákupu Strategických náhradných dielov 
a ak~korvek úkony s tým spojené a na to potrebné v hodnote 
od l S tis. EUR do 300 tis. EUR, 

12. zmluvy týkajúco sa ná.lcupu Strategických náhradnÝ.ch dielov 
a akékofvek úkony s tým spojené a na to potrebné v hodnote 
od 300 lis. do 2,5 mil. EUR spolu s riadirel'om frseku 
obstarávania a služieb, 

13. zmluvy na predaj vedrí\l~ich energetických produktov 
a akékoľvek úkony s tým spojene a na to potrebné v hodnote 
do 30 tis. EUR, 

14. zmluvy súvisiace s účasťou zamestnancov na semiAá,roch 
a konferenciách v hodnote od 15 tis. Eur do 300 'tis. Eur .• 

15. zmluvy súvisia~ s účast'ou zamestnancov na seminároch 
a konľcrenciäch v hodnote od 300)is. Eur do 2,5 mil Eur 
spolu s riaditel' om useku obstarávania a služieb, 

16. zmluvy súvisiace s účasťou zamestnancov na školeniach 
a odborných skú~kach v hodnote od 15 tis. Eur do 300 !is. 
Eur, 

17. zmluvy súvisiace s účasťou zamestnancov na školeniach 
a odborných skú~kach v hodnote od 300 tis. Eur o 2,5 mil. 
Eur spolu s riaditel'om úseku obstarávania a služieb, 

18. zmluvy týkajúce sa poskytovania core služieb (t.J predaja 
služieb týkajúcich sa Hlavnej činnosti Spoločnosti) 

a ak~koľvek úkony s tým sfivisiace atebo na to potrebné 
v hodnote do 30 tis. EUR, 

19. unluvy tykajúce sa poskytovania core služíéb (L j . predaja 
služieb týkajúcich sa Hlavnej činnosti SpoločnostJ) 

a akékoľvek úkony s tým súvisiace alebo na to potreb•.'lé 
v hodnote od 300 tis. EUR do 2,5 mil. Eur spolu 
s riaditeľom (!seku obstarávania a služieb. 

Toto poverenie nieje možne postúpil' na infi osobu. 

Toto poverenie je vyhotovené v slovenskom a anglickom zneni. 
V pripade rozporu me<hi slovenským a anglickým :men im je 
rozhodujllce slovenské znenie. 

Toto poverenie sa vydáva na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 

...................................... -............................... . 
Slovenl U cleklrirne, a. s. . 
Meno/Name: Paolo Ruzzinl 
Funkcia/Position: predseda predstavenstva/ 
Chairman of the Board ofDirectors 

~l. Contracts concerning the purc:hase of Strategic spare partS and 
any other acts related to and required for performance of the 
above in the amount from EUR 15 thousand up to EUR 300 
thousand; 

l 2. Contra etS concerning the purchase of Strategic spare paru and 
any other acts related to and required for performance of the 
above in the amount from EUR 300 thousand up to EUR 2.5 
millionjoíntly with the Procuroment and Services Direelor; 

13. Contracts for sale of energy by-products and any acts related to 
and requircd for performance of the above up to EUR 30 
thousand; 

14. Contncts related to the participatlon of ernployees on seminars 
and conferences in the amount from EUR 15 thousand up to 
EUR 300 thousand; 

15. Contracts related to the participation of employees on sem.inars 
and conferences in the amount from EUR 300 thousand up to 
EUR 2.5 million joii1tly with the Procuremenl and Services 
Director; 

16. Contracts related to parlicipation of employees on trainings 
and specialtests in the amount of EUR 15 tl1ousand up to EUR 
300 tbousand: 

17. Contl'acts related to participation of employees on traíníngs 
and special tests in the amount from EUR 300 ťhousand up to 
EUR 2.5 million jointly with the Procurement and Sevices 
Director; 

18. Conttacts .concerning provision of core sérvices (i. e. seŕvices 
re,lated to the Company's Core B~siness) and llllY acts ~elated 
to and required for performance of the above llp to EUR ·30 
thousand; 

19. Contraets concerning provision of core services (i. e. services 
related to the Company's Core Business) and any aets related 
to and required for performance of the above in the anwunt 
from EUR 300 thousand up to EUR 2.5 millionjointly \vith the
Procurement and Services Director 

This commission cannot be assigned to any third person. 

This commission is executed in Slovak and Englisb languages. In the 
case of any cliscrepancy between the Slovak and English ve~sions, 
the Slovak version s hall prevail. 

This commission is issued for an indefinite period.of tl!pe with effect 

a. s. 
Meno/Name: Nicola Cotugno 
Funkcia/Position; elen predstavenstva/ 
Member of the Board ofDírectors 

S6blas a prijatíe poverenia l Agreement and acceptance of lbe commission 

Týmto s6.hlasim s poverením, prijfmam bo v plnom rozsahu a vyhlAsujem, že budem dodržiavať uplatniteľné prá~ predpisy 
účinné na (!~emf Slovenskej republiky ako aj interné predpisy Spotoen.osti. l Hercby, l agree with the commission, accept it in 
full s co pe and I deci are that l will observe all appli~le Sl om law as well as regulatlons of the Company. 

V /In l>ll on/ dňa X .fc. J,;if - ---' 
Meno/ 



OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

totožnosť som zistil( a) .....,,.v"'" 
povolenie na pobyt cudzinca: trv!llý, séria ai~Jebo čCslo: 
svoj vlastný. Centrálny register osvedčenýcll podpisov 

Bratislava- Staré mesto dňa .20.10.2011 

~osvedčovania 
_..r.č., bytom 
zistil( a) zaiconlltÝm 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

JUDr. Ondrei Ďuriač 
notá: Ó 

dátum narodenÍ 
ICtoren.ot totožnosť 

doklad: Cestovný 1 
séria a/alebo ktorý(á) podpis na uznal( a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených IJV''~'"'v podpisu poradpvé číslo O 675646/2011. 

Bratislava- Staré mesto dňa 20.10.2011 

Upozorne11iel Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť slcutočnostl 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

JUDr. Ondrej Ďuriač 
notár 



Osvedčujem, že táto úplná kópia listiny pozostávajúca z 3 liStov doslovne 
súhlasi s jeho úplným originálom pozostávajúcim z 3 listov. 
V predloženej listine nie-sú zmeny, doplnky, vsuvkyralebo škJ:ty, ktoré by 
mohli oslabiť jej hodnovernosť. 
Na odpise neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou. 
P.odľa § 57 ods. 3 zákona č. 323/1992 Zb. o nolároch a notárskej činnosti 
v zneni neskoršlch predpisov notár vykonanlm úkonu neosve<Íčuje 
pravdivosť skutočnosti uvádzaných v listine. · 

V Bratislave dňa 02.12.20 l l 

" 



Potvrzení o pojištení odpovednosti za 
škodu a za výrobek 

Publ.ic and Product Liability 
Certificate of Insurance 

Toto potvrzenl o uzavrenl pojistné smlouvy slouží pauze 
jako osvedčeni o pojišti!inl. Nedoplňuje, ani nemenf 
pojistné krytr stanovené zmlnenou pojistnou smlouvou. 

This English certificate is only a translation of the original 
wording. Nothing herein contained shall serve to alter, 
vary or waive the provlsions of the below mentioned 
policy. 

to whom it may concern 

ABB s.r.o. 
Dubravská cesta 2 
841 04 Bratislava 
Slovakia 

DE00024232LI12A l DE00024748LI12A 

Pojištenf se sjednává pro pi'fpad odpovédnosti za škodu The insurance covers the cases of public and product 
a za vyrobek vzniklou jlnému v souvislosti s činnostmi liability of the ínsured for da mage which it caused to a third 
pojistnlka a/nebo spolupojištt!mého, které jsou uved eny person as a result of the In s u red business activity 
ve výpisu z obchodnfho rejstrfku 

Limits of lndemnity 

Pro škody na zdravi a majetku pro každou pojistnou Bodily injuries and property damages any one occurrence 
udá obdobi and one 

EUR 2 000 000 

Poj lstné 

01.04.2012 

J 



l 
l 

Podpis pojistitele 

datum 

31 .03.2013 

1. brezna 20.12 

·•. 




