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DOHODA 
o zmene zmluvnej strany 

(ďa lej len "Dohoda") 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonnik") 
medzi 

Obchodný názov: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná v: 

Zastúpená: 

ABB, s.r.o 
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava 
31 389 325 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
odd. : Sro, vložka č.: 8428/B 
Ing. Radek Pfleger, konateľ 
Marcel Jacobus Henri van der Hoek, konateľ 

(ďalej len „Dodávater') 

Obchodný názov: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná v : 

Zastúpená: 

Slovenské elektrárne, a.s. 
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 
35 829 052 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
odd.: Sa, vložka č.: 2904/B 
Giorgio Tatta, riaditeľom úseku obstarávania 

(ďalej len „spoločnosť SE" alebo „Pôvodný objednávate!"') 

a 

Obchodný názov: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná v: 

Zastúpená: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O. BOX 45, Ka rloveská 2, 842 04 Bratislava, 
00 156 752 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
odd.: Pš, vložka č.: 32/B 
Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku 

(ďa lej len „podnik VV, š.p." alebo „Nový objednávate!"') 

(Dodávateľ, spoločnosť SE a podnik VV, š.p. ďalej spoločne označovaní ako 
„strany" alebo samostatne ako „strana" alebo „strana Dohody") 

Preambula 

1. Spoločnosť SE a podnik VV, š.p. uzatvorili dňa 10. marca 2006 Zmluvu 
o prevádzke- znení Dodatku č . 1 zo dňa 17. júla 2006 (ďalej len !,Zmluva 

I . 
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o prevádzke • ·). Podľa názoru podniku VV, š.p. je Zmluva o prevádzke • 
neplatná, a to z dôvodov uvádzaných podn ikom VV, š.. ebiehajúcich súdnych 
konaniach o určenie neplatnosti Zmluvy o prevádzk v ktorých neboli do 
dnešného dňa vydané právoplatné rozhodnutia. z dovodu právnej istoty 
postupoval podnik VV, š.p. tak, ako by Zmluva ~vádzke • bola platná. 
Podľa názoru spoločnosti SE je Zmluva o prevádzke~latná. 

2. Dňa 4. decembra 2014 doručil podnik W, š.p. spoločnosti SE list č. 

1268/1020/2014 zo dň~cembra 2014, označený ako "Oznámenie o ukončení 
Zmluvy o prevádzke - v zmysle ktorého sa Zmluva~revádzke
ukončuje v súlade s článkom 5 ods. 5.2 Zmluvy o prevádzke~ a to uplynutím 
24. hodiny dňa 10. marca 2015. 

3. Na základe skutočnosti uvedenej v 2. bode tejto preambuly Dohody, bol zo strany 
zástupcov spoločnosti SE a podnikW V, š.p .• o'ednan' postup odovzdania 
a prevzatia Prevádzkového majetku • (ďalej len odnlkom W, š.p. od 
spoločnosti SE. Súčasťou odovzdania a prevzati su zmluvy uzatvorené zo 
strany spoločnosti SE, ktoré súvisia s prevádzkou, údržbou a opravam
a zmluvy, z ktorých plynú spoločnosti SE záruky viažuce sa n Spoločnosť 

SE a podnik VV, š.p. sa dohodli na realizácii zmeny v osobe Pôvodného 
objednávateľa v prípade zmlúv podľa predchádzajúcej vety tejto Dohody a za 
týmto účelom strany uzatváraj ú túto Dohodu. 

4. Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluva o . a s tým súvisiace právo a povinnosť 
spoločnosti SE prevádzkovať . a povinnosť zabezpečiť opravy - sa ukončuje 
v zmysle 2. bodu tej to preambuly Dohody, strany sa dohodli na účinnosti prevodu 
práv a povinnosti v zmysle tejto Dohody ku dňu 11. marca 2015 (ďalej len „Deň 
účinnosti prevodu") . 

Článok I 
Predmet Dohody 

1. Dňa 20. 8. 2014 uzatvoril Dodávateľ a Pôvodný objednávateľ objednávku s ev. č. 
4600010279, ktorej predmetom je revízia ochrán HC (ďalej len 

0 Zmluva") . Detailná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v prílohe 
k Zmluve, ktorá zároveň tvorí prílohu č. 1 k tejto Dohode. 

2. Predmetom tejto Dohody je prevod práv a povinností vyplývajúcich spoločnosti SE 
zo Zmluvy na podnik VV, š.p., za podmienok uvedených v tejto Dohode, a s tým 
súvisiaca zmena zmluvnej strany Zmluvy na strane Pôvodného objednávateľa. 
Strany Dohody vyhlasujú, že ku Dňu účinnosti prevodu vstupuje Nový 
objednávateľ do právneho postavenia Pôvodného objednávateľa a nadobúda práva 
a povinnosti, ktoré vyplývajú Pôvodnému objednávateľovi zo Zmluvy, čím 

postavenie spoločnosti SE ako účastníka v tejto časti Zmluvy týmto momentom 
zaniká. 



Práva a povinnosti zo Zmluvy, ktoré vznikli alebo vzniknú zo Zmluvy voči 

Dodávateľovi, prechádzajú na podnik VV, š.p. počnúc Dňom účinnosti prevodu. 

Povinnosť uhradiť odplatu Dodávateľovi za poskytnuté plnenie (tovary alebo 
služby) pred Dňom účinnosti prevodu znáša spoločnosť SE. Povinnosť uhradiť 

odplatu Dodávateľovi za poskytnuté plnenie (tovary alebo služby) po Dni účinnosti 

prevodu znáša podnik VV, š.p. 

3. Pre vylúčenie pochybností sa strany dohodli, že touto Dohodou sa nepostupujú 
peňažné pohľadávky spoločnosti SE voči Dodávateľovi a ani peňažné pohľadávky 
Dodávateľa voči spoločnosti SE vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré boli uplatnené zo 
strany spoločnosti SE alebo Dodávateľa pred Dňom účinnosti prevodu 
a uzatvorenie tejto Dohody nezakladá žiadne nároky podniku VV, š.p. voči 

spoločnosti SE a ani nároky Dodávatela voči podn iku VV, š.p. na zaplatenie 
takýchto pohľadávok. 

Prevod práv a povinností podľa tejto Dohody, nemá vplyv na akékoľvek plnenia už 
uskutočnené v zmysle Zmluvy, ktoré boli medzi spoločnosťou SE a Dodávateľom 
vysporiadané. 

4. Strany sa dohodli, že prevod práv a povinností na základe tejto Dohody bude 
bezodplatný. 

S. Dodávateľ týmto vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s prevodom práv a povinností 
(postúpením pohľadávok a prevzatím záväzkov) zo Zmluvy zo spoločnosti SE na 
podnik VV, š.p. v zmysle tejto Dohody, ako aj so zmenou účastníka Zmluvy z 
Pôvodného objednávateľa na Nového objednávatela. 

Dodávateľ sa týmto výslovne zaväzuje uplatňovať si svoje práva a plniť svoje 
záväzky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, odo Dňa účinnosti prevodu voči 

podniku VV, š.p., čo však nemá vplyv na jeho povinnosť riadne uspokoj iť všetky 
nároky uplatnené pred Dňom účinnosti prevodu voči spoločnosti SE. 

6. Pre vylúčenie pochybností sa strany dohodli, že uzatvorením tejto Dohody 
spoločnosť SE nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za plnenie záväzkov Dodávateľa 
voči podniku VV, š.p. a podnik VV, š.p. je oprávnený domáhať sa plnenia záväzkov 
zo Zmluvy, ako aj prípadnej náhrady škody, ktorá by mu mohla v tejto súvislosti 
vzniknúť, výlučne voči Dodávateľoví. 

7. Spoločnosť SE vyhlasuje, že podniku VV, š.p. poskytla všetky potrebné informácie, 
potrebné podklady a dokumenty a potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť za účelom 
prevodu práv a povinností podla tejto Dohody. V prípade, ak sa vyhlásenie 
spoločnosti SE v predchádzajúcej vete tohto bodu ukáže ako nepravdivé, zaväzuje 
sa spoločnosť SE nahradiť podniku VV, š.p. škodu, ktorá mu v priamej príčinnej 
súvislosti s tým preukázateľne vznikne. Podnik VV, š.p. vyhlasuje, že sa oboznámil 
s predmetom a znením Zmluvy, ako aj podmienkami plnenia Zmluvy a súhlasí s 
nimi. ,· 



8. Strany sa dohodli, že trvanie Zmluvy sa upravuje tak, že Zmluva sa uzatvára na 
dobu určitú do 31. 12. 2015. 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými stranami Dohody 
a účinnosť v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskoršfch právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonnik"), dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Dohody, nie však skôr ako Dňom účinnosti 

prevodu. 

Podnik W, š.p. sa zaväzuje vykonať všetky kroky a právne úkony tak, aby táto 
Dohoda nadobudla účinnosť ku Dňu účinnosti prevodu a v tejto súvislosti 
zodpovedá za riadne zverejnenie tejto Dohody. V prípade, ak zavinením na strane 
podniku W, š.p. táto Dohoda nenadobudne účinnosť ku Dňu účinnosti prevodu, 
podnik VV, š.p. sa zaväzuje na žiadosť spoločnosti SE nahradiť jej akúkoľvek 
škodu, ktorá jej v tejto súvislosti vznikne. 

2. Táto Dohoda a vzťahy v nej upravené sa riadia a podliehajú právnemu poriadku 
Slovenskej republiky, a to predovšetkým § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, 
v spojitosti s§ 524 a nasl. a § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

3. Akákoľvek zmena tejto Dohody sa môže urobiť len formou chronologicky 
očíslovaných písomných dodatkov k nej , podpísaných štatutárnymi orgánmi 
všetkých strán Dohody. 

4. Strany Dohody sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkol'vek forme, 
urobia všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo 
ohrozené práva ostatných strán tejto Dohody. 

5. Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto Dohody budú strany Dohody riešiť 

predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, 
bude spor predložený k rozhodnutiu príslušnému súdu podla ustanovení zákona č. 
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov. 

6. Ak niektoré ustanovenia tejto Dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné, či platné 
alebo neskôr stratia účinnosť, či platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť alebo 
platnosť ostatných ustanovení tejto Dohody. Namiesto neúčinných alebo 
neplatných ustanove'l\í Dohody a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu, účelu 

a hospodárskemu významu tejto Dohody, resp. ustanovenia Dohody, ktoré má byť 
nahradené. 

7. Táto Dohoda je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, po 2 (dva) pre každú 
stranu Dohody. 



8. Nakoľko podnik VV, š.p. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov, 
strany súhlasia s tým, že táto Dohoda bude zverejnená takým spôsobom, ktorý 
pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám vo svojom ust. § Sa a § Sb. Za tým účelom Dodávateľ a spoločnosť 
SE udeľujú podniku VV, š.p. súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa 
zverejnenia uvedených dokumentov. 

9. Strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísa
li. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je Príloha č. 1 - Zmluva a Príloha č . 2 -
Poverenie. 

/f: .~~„. 2015 

Dodávateľ 

~ 
Mare - .. 

VB t . 1 03.05.2015 ra 1s ave, „.„„ 

Pôvodný objednávateľ 

~ 
ríaditel' úseku obstarávania 
Slovenské elektrárne, a.s. 

na základe poverenia 

V Bratislave, . „. „. 2015 

Ing. Ladislav Lazár 

konateľ 

ABB, s.r.o. 

015 

generálny riaditeľ štátneho podniku 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

er Hoek 





iii:\ SLOVENSKÉ 
!!7 ELEKTRÁRNE 

~\~ Enel 
Objednávateľ: 

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. 
Mlynské nivy 47 
821 09 BRATISLAVA 

IČO: 35 829 052 
DIČ: 2020261353 
DPH: SK2020261353 
Zapísaný v Obchodnom registri Bratislava 1, 
Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B 
Bankové s pojenie: 

Adresa zaslania faktúry: 

Slovenské elektrárne, a.s. 
odbor fakturácie 
zävod Atómové elekträme Machovce 
P.O.BOX 11 
935 39 Machovce 

Splatnosť faktúry: 

60 dní od doručenia faktúry 

1. Predmet plnenia 

OBJEONÄVKA 

Číslo objednávateľa: 4600010279 

Čisto zhotoviteľa: 

Zhotoviteľ: 

ABB, s.r.o. 

Tuhovská 29 
831 06 Bratislava 

I ČO: 313 893 25 

DIČ: 2020326396 
IČ DPH: SK2020326396 

Zaplsaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava 1, odd .: Sro, vložka 8428/B 

Registrácia pre DPH: 
platiteľ DPH v zmysle § 4 ods. 1 

zákona č. 22212004 Z . z. o DPH v znení neskorších 

predpisov 

Oprávnená osoba Dodávateľa : 

Predmetom plnenia tejto objednávky je: " Revízia ochrán n~ 
Detailná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v Technickej špecifikácií, ktorá tvorí prilohu 
č. 1 tejto Objednávky. 
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Konkrétne plnenie bude určené v písomných požiadavkách vystavených Objednávateľom. 

P!somná požiadavka musí obsahovať: 

(f) identifikáciu zariaóenia, presnú špecifikáciu konkrétneho predmetu plnenia 

{Ii) čas plnenia - termín do ktorého je Dodávateľ povinný nastúpil' na výkon požadovaných 
činností v zmysle tejto požiadavky; 

(iii) miesto plnenia, odovzdania a prevzatia Diela, určenie závodu v prospech ktorého je plnenie 

Každé plnenie vyhotovené na základe samostatnej písomnej požiadavky sa pre účely tejto 
Objednávky považuje za Dielo (ďalej len „Dielo") . 
Plsomná požiadavka musí byť Zhotoviteľovi zaslaná najneskôr 14 dni pred termínom do ktorého 
je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na práce v zmysle tejto písomnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný 
potvrdiť akceptáciu plnenia v zmysle písomnej požiadavky bez zbytočného odkladu po jej 
doručení. Písomná požiadavka a potvrdenie písomnej požiadavky budú druhej Zmluvnej strane 
zasielané faxom alebo e-mailom. 
Na zadávanie písomných požiadaviek podľa tejto Objednávky v mene Objednávateľa a na ich 
akceptáciu v mene Zhotoviteľa sú oprávnené osoby uvedené na titulnom liste Objednávky (ďalej 
spoločne .Oprávnené osoby" alebo osobitne „Oprávnená osoba"). 
Na nástup na opravu a poskytovanie servisu objednávateľ vyzve Zhotoviteľa hlásenim, ktoré 
odošle elektronickou poštou na adresu Zhotoviteľa. Potvrdenie prijatia hlásenia Zhotoviteľ 
vykoná elektronickou poštou. Odovzdanie a prevzatie riadne zhotoveného diela bude vykonané 
protokolom o odovzdaní a prevzatl diela. Ak pri preberaní diela Objednávate!' zistí, že dielo má 
nedostatky, dielo neprevezme a vyhotov! s Zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch, 
spôsobe a termlne ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný vopred upozorňovať na neplnenie 
legislatívnych a technických požiadaviek, na zmeny legislatívy a na činností dôležité pre 
prevádzkovanie zariadení a systémov v predmete zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonávať 
opravy tak, aby boli pri prevádzke plneAé všetky relevantné zákony a vyhlášky platné v SR. 

2. Termin plnenia a spôsob dodania predmetu plnenia 

2.1 Plnenie bude poskytované počas účinností zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom na základe tejto Objednávky od 8.9 . 2014 do 30.11 .2016. 
Termín realizácie je viazaný na odstávku. 
Zmenu tenTJinu odstávok, resp. ich zrušenie z dôvodu dispečerského riadenia musí 
dodávateľ akceptovať. 

2.2 Prevzatie diela vykoná poverená osoba priamo na 1-po ukončení prác formou 
preberacieho protokolu o prevzatí spolu s protoko mí o vyk-0naných revíziách, opravách 
meraniach, kontrolách a skúškach. 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi. 

3. Miesto plnenia a miesto odovzdania 

Slove~e, a.s. 
závod~ 

··=~ .__ _____ - ·· - ·-.-.. .... „ .... - ·-·-·-·- ·---·- „- ·-·------·- „·- --
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a 

4. Cena 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za vykonanie predmetu plnenia pod.ľa tejto 
objednávky je stanovená ako pevná vo výške: 

16 998,- EUR bez DPH 

(slovom: šesfnást'tisícdeväťstodevädesitadestiatosem.- euro bez DPH) 

V členení: 
Revízia ochrán R400 
Revízia ochrán R400 
Revízia ochrán R400 

Revízia ochrán R 11 O kV 
Revlzia ochrán R 11 O kV 
Revízia ochrán R 11 O kV 

. 2014 .. . „ ... „ .. „„.„ ... „ .. „„„ .. „„.3 704 EUR 
2015 .. .• „ .. „„ .. „.„.„ ... „ .„„.„ .... 3 773 EUR 
2016„ ....... „„.„ ... „ ..... „ .. „„ ..... 3 852 EUR 

2014 „„.„„.„„„„„„„.„„ .1 852 EUR 
2015 „„„.„.„„ ....... „„„„.1 889 EUR 
2016 .„.„„„.„„.„ ..... „ ..... 1 928 EUR 

4.2 Zmluvné ·strany sa dohodli, že v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením tejto 
objednávky. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za pred.met plnenia bude platená Objednávateľom 
Zhotoviteľovi na základe Zhotoviteľom vystavenej fak1úry po odovzdaní a prevzatí predmetu 
plnenia. Podkladom pre vystavenie faktúry za predmet plnenia Zhotoviteľom je Odovzdávajúci 
a preberací protokol potvrdený oprávnenou osobou Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

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

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa pred akýmikoľvek 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 Objednávateľ utrpí a ktoré akýmkoľvek spôsobotn súvisia alebo vznikajú na 
základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku 
Zhotoviteľa podľa tejto Objednávky, alebo inéha zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a 
zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Objednávke. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude v plnej miere zodpovedať za výpočty , podávaflie správ, 
daňových priznaní a platenie všetkých svojich súčasných i budúcich peňažných i nepeňažných 
daňových povinnosti. vrátane dane z príjmov, DPH a iných daní, poplatkov a odvodov (alebo 
pris!ušných pokút, penále alebo úrokov), ktoré mu v dôsledku tejto Objednávky vznikli alebo 
vzniknú podľa akejkoľvek právnej juósdíkcie, či už v rámci Slovenskej republiky alebo mimo jej 
územia. Zhotovíte!' si voči Objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne nároky v súvislosti s vyššie 
uvedenými záležitosťami. 
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5. Fakturácia 

Faktúra za plnenia bude vyhotovená v zmysle platných právnych predpisov a Všeobecných 
obchodných podmienok Slovenských elektrární, a.s. (ďalej len „VOP"), ktoré tvoria neoddeliteľnú 
Prílohu č. 2 k tejto Objednávke. 

6. Odovzdanie a prevzatie 
Prevzatie opravovaného zariadenia zhotoviteľom bude potvrdené formou Odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu., podpísaného oboma zmluvnými stranami, v zmysle „VOP", (Príloha 
č. 2 k tejto Objednávky). 

O prevzatí zariadenia sa spíše Záznam vykonaných činností . Preberací protokol bude 
obsahovať popís opravy zariadenia, čitateľné mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb 
odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia Objednávateľom a 
potvrdenie o vykonaní predpísaných testov. 

K podpísaniu Preberacieho protokolu za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby 
Objednávateľa a Zhotoviteľa menované v zmysle tejto Objednávky. V prípade, že má zariadenie 
pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie tohto zariadenia. 

Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri odovzdaní zariadenia Objednavatefovi, odovzdať aj doklady, 
ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie zariadenia a príslušnú technickú dokumentáciu 
a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné 
právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom 
alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. 

V ostatnom pre prevzatie zariadenia platia ustanovenia Bezpečnostno - technických podmienok 
Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

Prílohou preberacieho protokolu bude protokol o oprave. 

7. Ďalšie podmienky: 

7.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že počas plnenia tejto Zmluvy a počas šiestich 
mesiacov od ukončenia plnenia podľa tejto Zmluvy, nebude Zhotoviteľ priamo či nepriamo 
ponúkať zamestnanie zamestnancom Objednávateľa, ktorí sa podieľali na plnení tejto Zmluvy. 
V prípade porušenia tejto povinnosti íde o podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu 3.300,- EUR za každé preukázané porušenie tejto 
povinnosti. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím zmluvného vzťahu na základe tejto Objednávky sa 
rozumie jej podpisanie oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na 
nasledovných formách doručovania podpísanej Objednávky príslušnou zmluvnou stranou: 

a) poštou doporučene alebo expresnou kuriérskou službou na adresu druhej zmluvnej strany 
uvedenú v Objednávke, s uvedením kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany; alebo 

7.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ vyhlasujú, že prijatím alebo potvrdením tejto Objednávky sa 
zaväzujú dodržiavať podmienky ustanovené v tejto Objednávke, vo Všeobecných obchodných 
podmienkach { VOP), ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Objednávky 
a Bezpečnostno- technologické podmienky SE, a.s.( BTP), ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu 
č. 2. tejto Objednávky. 
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7.4 Objednávateľ a Zhotoviter vyhlasujú, že si podmienky uvedené v tejto Objednávke, VOP 
a BTP prečítali , ich obsahu porozumeli a zaväzujú sa Ich dodržiavať. 

7.5 Odchylné dojednania v Objednávke majú prednosť preó znením VOP. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Objednávkou a jej potvrdením sa 
budú aplikovať ustanovenia VOP v takomto upravenom znenl: 

7.6.1 neto ustanovenia sa nepoužijú: 

- bod 2.9 ustanovenie tretej vety, bod 6.17, bod 14.2 písm. a) 

7.6.2 Nižšie uvedené ustanovenia VOP sa upravujú nasledovne: 

a) Ods. 3.6 - Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ právo na udelenie sublicencfe 
v zmysle ods. 3.6 VOP neudeľuje a toto právo bude riešené medz:f zmluvnými stranami 
osobitnou dohodou. 

b) Ods. 7.1 1 prvá veta sa nahrádza nasledovným ustanovením - Dodávateľ je povinný 
doručiť faktúru najneskôr do 1 O kalendárnych dni odo dňa jej vystavenia. 

c) Ods. 8.11 sa nahrádza nasledovným ustanovenfm - Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak, Dodávater je povinný odstrániť vadu najneskôr do 14 pracovných dni od uplatnenia 
reklamäcie SE plsomnou formou. 

d) Ods. 9.1 sa doplňa o nasledovné ustanovenie - Dodávateľ je povinný nahradiť 
preukázanú škodu do desiatich (10) dni odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škody 
Dodávateľ. Celková zodpovednosť dodávateľa za škody vrátane zmluvných pokút alebo 
ďalšími nárokmi SE v tomto prípade alebo v súvislosti s ním je medzi zmluvnými stranami 
dohodnutá maximálne vo výške 1 O OOO EUR. Celková zodpovednosi' Dodávateľa za ušlý 
zisk, vrátane iných nepriamych škôd v tomto pripade alebo v súvislosti s nim je medzi je 
medzi zmluvnými stranami dohodnutá maximálne vo výške 16 998,- EUR. 

e) Ods. 11.1 sa doplňa o nasledovné ustanovenie - SE sú oprávnené uplatňovať úroky 
z omeškania maximálne do celkovej výšky 10% z ceny fakturovanej za dodávku, v 
súvislosti s ktorou SE vznikol nárok na zmluvnú pokutu alebo nárok na náhradu škody. 

f) Ods. 14.2 sa dopfňa o nasledovné ustanovenlm : V prlpade, ak za prerušenie prác 
Dodávateľ nezodpovedá, náklady spojené s prerušením prác znáša Objednávatef 

g) Ods. 15.1 posledná veta sa mení nasledovne - Povinnosti v súvislosti s ochranou 
dôverných Informácií a obchodného tajomstva, tu upravené, sa vzťahujú na obe zmluvné 
strany. 

h) Ods. 15.1 sa doplňa o nasledovné ustanovenie - V prlpade úniku dôverných informácii 
alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré zodpovedá niektorá zo zmluvných 
strán, je druhá zmluvná strana oprávnená uplatniť si voči zodpovednej zmluvnej strane 
zmluvnú pokutu vo výške 33.150 eur za každé jednotlivé porušenie. 

i) Ods. 15.5 sa doplňa o nasledovné ustanovenie- Uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle 
predchádzajúcich tohto článku nie je dotknuté právo SE na náhradu škody v rozsahu 
dohodnulom zmluvnými stranami ( v bode 9.1) . 

j) Ods. 17.4 sa doplňa o nasledovné ustanovenie - n) SE je v omeškaní s úhrado4 faktúry 
alebo jej časti o viac ako 60 dní po jej splatnosti o) ak skutočnosti uvádzané v ods. 17.4 
pism. d), f) a g) VOP nastanú na strane SE, a.s„ 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah uzavretý na základe tejto Objednávky medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2016 vrátane a 
nadobúda účinnosť di'tom podpisu tejto Objednávky zmluvnými stranami. 

7 .8 Objednávka je vystavená v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľ sa zaväzuje po podpise 
Objednávky doručiť jedno potvrdené vyhotovenie Objednávky poštou na adresu 
Objednávateľa 

516 
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9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú: 

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia 

Príloha č. 2 - Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrárni, a.s. verzia 01/02/2013 
Príloha č. 3 - Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s„ v 6 01042014 
Príloha č. 4 - Vyhlásenie o subdodávateľoch 

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY 
Za Zhotoviteľa: 

• • •• ..•• • . .• ••• ••• •••••• • .• • .. „ •••••. • ••• •• •. ••• •... • 

Ing. Csaba Farkaš, PhD, MBA 

Vybavuje: 

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY 
Za Objednávateľa: 

Dňa: 

Ing. Peter Chobor 
strategický nákupca - TL pre projekty 

1 o. 01 2014 

Vybavuje: .. - .. - ·-. 
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je dodávateľ zariadení, komponentov, služieb a činnosti , pre ktoré sa vytvára technická 
špecifikácia. 

Objednávateľ 

SE, a.s. 

Vykonávateľ 

Závod, alebo útvar SE pre ktorý je služba obstarávaná 

1.2 SKRATKY 

SMK 
R400kV 
R110kV 
V8898 

Systém manažerstva kvality 
Rozvodňa 400kV 
Rozvodňa 11 OkV 
Linka V8898 

2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA A/ALEBO 
PROSTREDIA 

2.1 OPIS SÚČASNÉHO STAVU VŠETKÝCH ČASTÍ A KLASIFIKÁCIA 
ZARIADENIA/TECHNOLÓGIE 

Elektrické ochrany R400kV sú umiestnené v rozvádz. 8A.1 - DESA.S a ARAOO, 
ARBOO v samostatnej miestnosti ochrán za velínom na 

Elektrické ochrany R11 OkV ~ú umiestnené v rozvádzači 1 DE3 v samostatnej 
miestnosti ochrán za velína~ 

Z hľadiska prevádzky, údržby, funkčnosti a bezpečnosti je potrebná ročná revízia týchto 
ochrán. 

2.1.1 Popis ochrán R400kV, 
- Prípojnicová ochrana • REB 500 
- Ochrany vedení V429, V448, KSP • REXA101 , REZ1, REL100, SPAU140C, SPOC 112C, 

SPAJ1 40C, REL 670, ASOT X, Záložná ochrana S 1038 
·Ochrany autotransformátora T 401 - 0 115, A 15, AT12X, SPAD346C2, Záložná ochrana 

AT31X 
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2.1.2 Popis ochrán 
- Ochrana prípojníc - RET 316 
- Ochrany vedenia - systém ochrán REL 511 (dištančná, zlyhanie vypínača, zemná smerová) 
- Ochrany kábla - SPAJ140C 

KLASIFIKÁCIA ZARIADENIA 

je zariadenie podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. 
klasifikované ako vyhradené technické zariadenie skupiny A. 

2.2 LOGISTIKA 

Miestom dodania a odovzdania diela je SE a.s. 

~unovo sa nachádza v 

Miestom dodania a odovzdania diela je SE a . s. ,Ruňovo. 
2.3 CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA 

Ide o vnútorné prostredie. 

2.4 LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY 
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihacimi, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia 

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
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Nariadenie vlády č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na 
zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík 

Vyhláška MV SR č. 288/2000 Z. z .• ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri uživení stavieb 

STN 920201 :2000 Požiarna bezpečnosť stavieb 

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho 
vykonávacie vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch a č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

Oprávnenie a osvedčenie na činnosť v rozsahu vyhl. 508/2009 a vyhl. 124/2006. 
Osvedčenie v zmysle zákona č. 50/1976, stavbyvedúci. 

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA 

3 .1.1 STROJNÁ ČASŤ 
Nepožaduje sa. 

3 .1.2 ELEKTRO ČASŤ 
Predmetom plnenia je ročná - ... • • „ n v rozvodni Rz400kV na rocna 
revízia ochrán v R 11 O k V na a linky V 8898 Petržalka v rokoch 2014, 2015, 
2016. 

3.1.3 SKR 
Nepožaduje sa. 

3.2 PRÁCE 

3.2 .1 REVÍZIA OCHRÁN 
3.2.1.1 Ročná revízia ochrán R400kV v roku 2014 

Požadujeme vykonať revíziu ochrán R 400 kV v rozsahu : 
- Sekundárne skúšky všetkých ochrán 
- Funkčné skúšky všetkých popísaných ochrán 
- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 

Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém. CMS 
ochrán a ostatné prístroje R 400 kV 
- Kontrola, dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzačoch ochrán DE8B1 . 
DE8B3, DE8B4, DE8A.1 - DE8A.8, DE9.1 - DE9.3, ARAOO 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revizii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 
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3.2.1.2 Ročná revízia ochrán R400kV v roku 2015 
Požadujeme vykonať revíziu ochrán R 400 kV v rozsahu : 
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- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém, CMS 
ochrán a ostatné prístroje R 400 kV 
- Kontrola, dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzačoch ochrán DE8B1, 
DE8B3, DE8B4, DE8A.1 - DE8A.8, DE9.1 - DE9.3, ARAOO 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termín realizácie je viazaný na odstávku R 400 kV. 

Začiatok prác: 
Ukončenie prác: 

24. 08. 2015 o 1200 hod 
30. 08. 2015 o 1300 hod. 

3.2.1.3 Ročná revízia ochrán R400kV v roku 2016 
Požadujeme vykonať revíziu ochrán R 400 kV v rozsahu : 

- Sekundárne skúšky všetkých ochrán 
Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 

- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém, CMS 
ochrán a ostatné prístroje R 400 kV 
- Kontrola, dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzačoch ochrán DE8B1, 
DE8B3, DE8B4, DE8A.1 - DE8A.8, DE9.1 - DE9.3, ARAOO 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termín realizácie je viazaný na odstávku R 400 kV. 

Začiatok prác: 07. 09. 2016 o 1200 hod 
Ukončenie prác: 16. 09. 2016 o 1300 hod. 
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3.2.2 REVÍZIA OCHRÁN 
3.2.2.1 Ročná revízia ochrán R1100kV a V 8898 v roku 2014 

Požadujeme vykonať revíziu ochrán R110kV a V 8889 v rozsahu : 
- Sekundárne skúšky ochrán 
- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 

1. 12 
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- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém a ostatné 
pri stroje R 11 OkV 
- Over-· · • . · (prenosovú cest-· v} do velfna, do riadiaceho 
systém vzdialený terminál kontrola spojov 
- Kontrola, dotiahnutie spojov a očistenie od prachu rozvádzače ochrán 1 DE3 
- Spolupráca s dodávateľom pri rekonštrukcii pofa č. 8 v R11 Ok 
- Kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou rozvodňou 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termin realizácie je viazaný na odstávku vedenia. 

Začiatok prác: 
Ukončenie prác: 

19. 11 . 2014 o 800 hod 
25. 11 . 2014 o 1300 hod 

3.2.2.2 Ročná revízia ochrán R1100kV a V 8898 v roku 2015 
Požadujeme vykonať revíziu ochrán R 11 OkV a V 8898 v rozsahu : 

- Sekundárne skúšky ochrán 
Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 

- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém a ostatné 
prístroje R 11 OkV 
- Overe--· · · · (prenosovú cest- · v) do velína, do riadiaceho 
systému vzdialený terminá kontrola spojov 
- Kontre a, o ra nu re spojov a očistenie od prachu rozvádzač o · 
- Spolupráca s dodávateľom pri rekonštrukcii pofa č.8 v R1 
- Kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou rozvodňo 
FOX6PLUS) 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavenl, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termin realizácie je viazaný na odstávku vedenia. 

Začiatok prác: 
Ukončenie prác: 

18. 11 . 20150 Boohod 
24. 11 . 2015 o 1300 hod 

i ) 
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3.2.2.3 Ročná revízia ochrán R1100kV a V 8898 v roku 2016 
Požadujeme vykonať revíziu ochrán R110kV a V 8889 v rozsahu : 

- Sekundárne skúšky ochrán 
- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 
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- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém a ostatné 
prístroje R110kV 
- Overe- · · · · prenosovú cestu - v) do velína, do riadiaceho 
systému zdialený terminál kontrola spojov 
- Kontra a, o a nu 1e spojov a očistenie od prachu rozvádzače ochrán 1 DE3 
- Spolupráca s dodávateľom pri rekonštrukcii poľa č. 8 v R11 
- Kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou rozvodňo FOX20, 
FOX6PLUS) 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termin realizácie je viazaný na odstávku vedenia. 

Začiatok prác: 18. 11 . 2016 o 800 hod 
Ukončenie prác: 22. 11 . 2016 o 1300 hod 

3.3 INŽINIERSKA A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA 

3.4 SLUŽBY 

3.4.1 ŠKOLENIE 
Nepožadujeme~lenie, požadujeme len štandardne školenie pre dodávateľov v 
rámci SEa.s„~ 

3.4.2 DOZOR 
Nepožadujeme. 

3.4.3 INÉ SLUŽBY A POVINNOSTI 
- Zhotoviteľ si zabezpeči dopravu zariadeni a osôb 
- Všetky práce a dopravu zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii, bez ďalších nákladov 

3.5 NÁHRADNÉ DIELY 

Nepožadujeme. 

3.6 VOLITEĽNÉ A DODATOČNÉ PRÁCE 
Počas revízie ochrán budú vykonávané na zariadení i iné práce objednávateľom a aj 
dodävatel'sky. Preto žiadame súčinnosť pri vykonávaní diela so všetkými zúčastnenými. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmenu termínu v nadväznosti na odstávky rozvodných 
zariadení. 

l 
l 
L 

L 

L 

L 

L 
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3. 7 VYMEDZENIE HRAN(C PREDMETU PLNE NI 
Zhotoviteľ prevezme zariadenie na revíziu vo 
- miestnosti ochrán, rozvádzače DE8B1 , O 
DE9.3, A~ 

8A.1 - DE8A.8, DE9 .1 -

Na revíziu-
- miestnosti ochrán, rozvádzač 1 DE3 

Zhotoviteľ „.„ ... _ ... ---- e 
po revízii v 
- miestnosti ochrán, rozvádzače DE8B1 , DE8B3, DE8B4, DE8A.1 - DE8A8, DE9.1 -

DE9.3, -
po revízi 
- miestnosti ochrán, rozvádzač 1 DE3 

3. 8 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Dodávateľ musí mať vybudovaný funkčný systém manažérstva kvality (SMK), ktorý 
zodpovedá požiadavkám EN ISO 9001: 2008. Dodávateľ tiež musí preukázať existenciu 
a využívanie takéhoto SMK, napr. formou certifikátu, alebo čestného prehlásenia a kópie 
Príručky kvality. Dodávateľ musl na požiadanie umožniť audit internými pracovníkmi SE, 
a.s. , alebo ním poverenými pracovnlkmi. 

3.9 KRITÉRIÁ PRE SYSTÉMY ENVIRONMENTU A BOZP 
Dodávateľ zlikviduje vzniknutý odpad pri výkone diela. Odovzdá potvrdenie o ekologickom 
zlikvidovaní odpadu v súlade s legislatívou a environmentálnou politikou SE a.s. 

4. FUNKČNÉ A PODROBNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

4.1 POŽIADAVKY NA SYSTÉMY, ZARIADENIA, KOMPONENTY 
A MATERIÁLY 
Nepožaduje sa. 

4.2 POŽIADAVKY NA PRÁCE 
Predmetom plnenia je ročn~n v rozvodni 
revízia ochrán v R11 OkV n~a linky V 8898 
2016. Rozsah prác je uvedený v bode 3.2. tejto TŠ. 

ročná 

rokoch 2014. 2015 , 

4.3 POŽIADAVKY NA INŽINIERSKU A PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU 
DODÁVKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE : 

,.... 
' 
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4.3.1 POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MÁ POSKYTNÚŤ 
DODÁVATEĽ 

Nepožaduje sa. 

4.3.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÚ ZABEZPEČIA SE 
SE ako prevádzkovateľ poskytnú zhotoviteľovi nasledujúcu dokumentáciu: 
- dokumentácia zapojenia ochrán 

- protokoly z revízií ochrán 

4.3.3 INÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU 
Nepožaduje sa. 

4.4 POŽIADAVKY NA SÚVISIACE SLUŽBY 

4.4.1 POŽIADAVKA NA ŠKOLENIA 
Nepožadujeme. 

4.4.2 POŽIADAVKY NA DOZOR 
Nepožadujeme. 

4.4.3 POŽIADAVKY NA INÉ SLUŽBY 
Nepožadujeme. 

4.5 POŽIADAVKY NA NÁHRADNÉ DIEL V 
Nepožadujeme. 

4.6 POŽIADAVKY NA VOLITEĽNÉ A DODATOČNÉ PRÁCE 

Nepožadujeme. 

5. VYLÚČENIE Z PLNENIA A PROTIPLNENIA 

5.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZHOTOVITEĽA 

- Zabezpečí všetky potrebné pomocné materiály (pomocný materiál, náradie, prípravky, 
meracie prístroje, OOPP, ) 
- Zabezpečí kompletnú prepravu materiálu a vecí súvisiacich s realizáciou diela 
- Výkon prác v základnej pracovnej dobe 7,30-15,30 hod. (iná pracovná doba je možná 
operatívnou dohodou) 

- Kompletnú zodpovednosť za BOZP a používanie OOPP 

5.2 PROTIPLNENIA OBJEDNÁVATEĽA 

- Súčinnosť pri revízii a koordinácii prác 
- Sociálne zariadenia (len v rozsahu stávajúcich zariadení na VE) 

L 
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- Elektrickú energiu pre drobné odbery na pripojenie náradia 230 V, 50 Hz 

6. KONTROLY A SKÚŠKY 
Po vykonanej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme 
Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

6.1 POŽIADAVKY NA TESTY KOMPLEXNÝCH DODÁVOK A MONTÁŽÍ 

6.1.1 UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY A NÁBEH 
Spoluúčasť pri uvádzaní do prevádzky zariadenie po vykonanej revízii a funkčných 
skúškach 

6.1.2 DOKUMENTÁCIA PRE UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY A NÁBEH PRÍSLUŠNÉHO 
ZARIADENIA 
Protokoly o vykonaných skúškach revíziach a funkčných skúškach 2x v papierovej forme a 
2x v elektronickej forme. 

6.2 POŽIADAVKY NA SKÚŠKY PO WKONANÍ ÚDRŽBY, ALEBO 
KONTROLY NA ZARIADENIACH A SYSTÉMOCH 
Podľa bodu 6.1 

7. ZÁRUKY 

Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky diela počas záručnej doby, ktorá je 12 mesiacov. 
Záručná doba začína plynúť prevzatím diela. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má 
dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky diela, ktoré vznikli po 
odovzdaní, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.1 ZÁRUKY PROJEKTOVÝCH PARAMETROV 

7.2 VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY 

8. HARMONOGRAM 

Zhotoviteľ vypracuje harmonogram prác, skúšok a uvedenia do prevádzky aspoň 1 O dni 
pred začatím prác odovzdá tento harmonogram na schválenie objednávateľovi. 

! 
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Pnloha č.. 2. L 

Slovenské elektrárne, a.s. 
v , , 

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY 
SE ako ODBERATEĽ 
verzia 01/02/2013 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Toto sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej ako HVOP"), ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou a prílohou obJednávkY/zmluvy (ďalej 
len .zmluva~) a nadobúdajú platnosť spolu s touto Zmluvou. 
Jednotlivé ustanovenia VOP sa nebudú uplatňovar len 
v prípade, ak je v Zmluve dohodnuté inak (v zmysle § 273 ods. 
2 Obchodného zákonnika), alebo ak je Ich použitie v Zmluve 
vYslovne vylúčené. 

1.2 Pre potreby VOP sa strana, ktorá poskytuje pre SE slufby, 
práce alebo výkony, vrátane pripaclnýcll dodávok l'Ovaru 
súvlsiaddl s predmetom Zmluvy, alebo tovary (ďaleJ len 
"Plnenie") na základe Zmluvy, ktorej pnlohou sú VOP, 
označuje ako "Dodávateľ' a Slovenské elektráme, a.s. sa 
označujú ako ..sE", bez ohľadu na ldl pomenovanie v Zmluve. 
Ustanovenia VOP, v ktorých sa nachádza označenie 
"Dodávateľ', sa vzťahujú na tuzemského aj zahraničného 
dodávateľa. 

1.3 Dodávateľ sa zaväzuje preukázateľne oboznámil' 
subdodávateľov a svojich pracovnikov, podieľajúcich sa na 
Plnení v prospech SE, so všetkými povinnosťami 
vyplývajúómi z VOP a zabezpeôl' Ich dodržiavaníe svojimi 
zamestnancami, subdodávateľmi a zamestnancami 
subdodávateľov. 

1.4 V mene a za SE je/sú 

a) vo veciach Zmluvy oprávnená rokovať osoba, ktorá je 
uvedená v Zmluve ako .Kontaktná osobď, alebo iná/é 
osoba/v. poverená/é Kontaktnou osobou, 

b) vo veciach Plnenia, ktorým sa rozumie výkon Plnenia, 
preberanie Plnenia, kontrola výkonu Plnenia, skúšky 
Plnenia a pod. oprá1111ená/é konať osoba/v. ktorá/éJe/sú 
uvedené v Zmluve ako .Oprávnená/é osoba!Jl', alebo 
iná/é osoba/v, poverená/é Oprávnenou oSObou SE. 

1.5 V mene a za Oodávatel'a je/sú 

a) vo veciach Zmluvy oprávnená rokovať osoba, ktorá je 
uvedená v Zmluve ako .Konl1Jktná oscbd', alebo iná/é 
osoba/y, poverená/é Kontaktnou osobou, 

b) vo veciach Plnenia, ktorým sa rozumie výkon Plnenia, 
odovzdanie Plnenia, kontrola výkonu Plnenia, sklišky 
Plnenia a pod. oprávneM/é konať osoba/v, ktorá/e ~sú 
uvedené v Zmluve ako „Oprávnená/é (}S(Jbll/Y', alebo 
iná/é osoba/y, poverená/é Oprávnenou osobou 
Dodávateľa, okrem odovzdania Plnenia, pre ktoré piati 
ustanovenie bodu 6.6 VOP. 

1.6 Pre účely VOP sa za cenu Plnenia (ďalej len .Cena") považuje: 

a) celková cena za Plnenie bez dane z pridanej hodnoty 
(ďalej len . DPH"), dohodnutá v Zmluve, ak predmetom 
Zmluvv je dodanie Plnenia ako celku, 

b) cena jednotlivého Plnenia bez DPH, dohodnutá 
v Zmluve, ak predmetom Zmluvy je dodanie viacerých 
samostatných Plnení, 

c) cenu Plnenia za kalendámv mesiac (prípadné iné 
dohodnuté obdobie) bez DPH, dohodnutú v Zmluve, ak 
predmetom Zmluvy je opakovane dodávané Plnenie, 

d) cenu Plnenia na základe písomnej požiadavky bez DPH, 
ak je predmetom Zmluvv poskytovanie Plnenia na 
iäklade písomných po2iadavlek. 

V prípade, že má Dodávateľ sídlo, resp. miesto podnikania 
mimo územia SR a v SR nemá prevádzkareň v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpl!:ôv (ďalej len .Zákon o DPH"), z ktorej Plnenie 
poskytuje (ďalej ako ..zahraničný Dodávater), pre účely 
VOP sa v takomto prípade za Cenu obdobne považuje cena 
definovaná v písm. a) až d) tohto bodu, okrem textu .bez 
DPH". 

1. 7 V prípade, že sa v Zmluve použije výraz .čast' Plnenia", 
rozumie sa tým príslušné jednotlivé samostatné Plnenie. 

1.8 Pre potreby VOP sa ,,Zmluvnou stranou" rozumie SE alebo 
Dodávater, pričom • Zmluvnými stranami" sa rozumie SE a 
Dodávateľ. 

1.9 AkYkol'vek odkaz v týchto VOP na pojem .Obchodný 
zákonnlk" alebo . Obl" je odkazom na zákon číslo č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

IL ZÁKIAONÉ USTANOVENIA 

2.1 Návrh na uzavretie Zmluvy alebo návrh na podanie ponuky 
doručený zo strany SE Dodávateľovi nie je výzvou na začatie 
Plnenia. Dodávateľ môže zač.ať s re.alízádou Plnenia len po 
uzatvorení Zmluvy a na základe a v súlade s podmienkami 
v nej uvedenými. 

2.2 Všetky Plnenia poskytnuté Dodávatel"om nad rámec dohodnutý 
v Zmluve musia byť vopred písomne odsúhlasené SE. 
Akékoľvek Plnenie zreal!zované pred týmto odsúhlasením nie 
sú SE povinné prevziať alebo zaplatiť. 

2.3 Ak je v Zmluve dohodnutá jednotková cena Plnenia a súčasne 
je v Zmluve alebo v jej prílohách uvedený počet jednotiek 
príslušného Plnenia, Dodávatef nie je oprávnený prekročil' 
počet jednotiek Plnenia bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu SE. Akékoľvek Plnenie nad počet Jednotiek uvedený 
v Zmluve, zrealizované bez takého súhlasu, nie sú SE povinné 
prevz.iať alebo zaplatiť. V takomto prípade sú SE oprávnené 
faktúru vrátil' Dodávateľovi. 

2.4 Žiadne plnenia zo strany Dodávatera ani :zo strany SE 
nebudú poskytnuté bezodplatne. 

2.5 V prípadoch, keď Dodávateľ poskytuje plnenie v objektoch SC, 
berie Dodávateľ na vedomie, že SE môžu poskytnúť 
Dodávateľovi: 

2.6 

2.7 

a) objekty charakteru zariadenia staveniska, kancelárie, 
resp. iné priestorv. 

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

odplatne na základe osobitnej zmluvy, resp. zmlúv. 

Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich pracovníkov 
zabezpečuje a hradí Dodávateľ a sú zahrnuté v Cene. 

Dodávateľ vyhlasuje, ie: 

a) vykonávané Plnenie je v súlade s predmetom jeho 
podnikateľskej činnosti, 
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b) Plnenie bode vykonavané odborne spôSObilými 
pracovníkmi v súlade s platnými právnymi predpismi 
a bezpečnostno-technkl<ými podmienkami plnenia v SE, 
ak sú súčasťou Zmluvy, a v prípade, že pn1ohou Zmluvy 
je aj Vyhlásenie o subdodávatel'och. zaväzuje sa 
dodriiavať podmienky v ňom uvedené. V pňpade 
porušenia podmienok uvedených vo Vyhlásení 
o subdodávatel'och zo strany Oodávatefa majú SE právo 
uplatniť si VOČi Dodávatel'ovi zmluvnú pokutu v zmysle 
bodu 10.6 VOP, 

c) v prípade škody, ktorá vznikne pri realizácii Zmluvy v 
súvislosti s jeho činnosťou, sa zaväzuje nahradiť SE 
škodu v preukázanom rozsahu, llfátane ušlého ziSku. 

Všetky oznámenia a všetka komunikáóa medzi Zmluvnými 
stranami podľa tejto Zmluvy sa uskutočňujú písomne, a to 
poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou, faxom 
alebo e-mailom a považujú sa za riadne donlčeoé ich 
doručením príslušnej Zmluvne strane na adresy, resp. faxové 
äsla, ktoré Zmluvné strany uviedR v záhlaví Zmluvy v pňpade, 
že v ďalšom texte Zmluvy nie sú uvedené adresy, resp. faxové 
čísla p:e doručovallÍe. 

Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, ak: 

a) Zmluvná strana odmietne písomnosť prevziať -
písomnosť sa považuje za doručenú týmto dňom; alebo 
ak 

b) sa písomnosť nepodarí doruäť z dôvodu napr. 
neprevzatia zásielky v odbernej lehote, alebo z dôvodu, 
že adresát nebol zastihnutý, adresát bol neznámy alebo 
z iného dôvodu vyznačeného poštou na zásielke, 
písomnosť sa považuje za doručenú dňom uloženia 
zásielky na pošte. 

Počas doby trvania Zmluvy je Oodávateľ povinný písomne 
oznámiť SE do S pracovných dni všetky zmeny týkajúce sa 
jeho: 

a) obchodného mena. 

b) sídla alebo miesta podnikania, 

c) predmetu annosti, 

d) štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči 
tretím osobám, 

e) vstup do likvidácie Dodávateľa, 

f) začatie exekučného konania na majetok Dodávateľa a 

g) začatie konania podľa zákona č. 7/2005 z. z. o konku12e 
a reštrukturalizácii. 

Dodávateľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne 
oznámiť SE dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, ako aj 
dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne po tomto 
dátume. 

V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa podľa tohto bodu 
majú SE právo uplatniľ si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu 
v zmysle bodu 10.5 VOP. 

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA 

Oodávater je povinný najneskôr v deň začatia Plnenia podľa 
Zmluvy oznámiť SE mená a e-mailové adresy tých zástupcov 
Dodávateľa, ktorým má byť udelený prístup do informačného 
systému SE. Prístup do informačného systému SE je zriadený 
v súlade s autorizačnými procedúrami platnými v SE. 

Miestom dodania Plnenia sa rozumie sídlo SE, t.j. Mlynské nivy 
47, 821 09 Bratislava, ak Zmluva neustanovuje inak. 

Pri vstupe pracovnikov Dodávateľa majú SE právo vykonar 
skúšl<u na prítomnosť alkoholu alebo politla omamných alebo 

3.4 

3.5 

3.6 
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psychotropných lätok pra('Ovníka Oodávatera. V prípade 
pozitívneho výsledku dychovej skúšq pracovníka Dodávateľa 
majú SE právo uplatniť si voči Oodávatefovi zmluvnú pokutu 
v zmysle bodu 10. U VOP. 

Pri vstupe praaivrulc.ov Dodávateľa majú SE právo vykonať 
os-obnú kontrolu vnášania nepovolených veci. Pri odchode 
pracovnikov Dodávateľa majú SE právo vykonať osobnú 
kontrolu vynášania nepovolených veci. 

Do priestorov SE nesmie Dodávateľ vnášaľ: 

- zbrane, strelivo, výbušniny, nástražné výbušné systémy 
a ich napodobeniny; 

alkohol, omamné a psychotropné látky; 

• predmety nesúvisiace s pracovnou činnosťou. 

Z priestorov SE nesmie iOodávatel' bez povolenia vynášať: 

akékoľvek pre<lmety a materiál, ktorý nie je vo 
vlastníctve Dodávateľa, 

odpad, ktorý Dodávateľ nie je oprávnený a povinný 
podľa Zmluvy zneškodniť alebo zhodnotiť. 

V prípade porušenia zákazu podľa tuhto bodu majú SE právo 
uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle bodu 
10.IOVOP. 

V prípade prepravy majetku SE obsahujúceho nebezpečné 
látky, ktorý je predmetom Plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje 
dodržiavať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej 
cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) {vyhláška ministra 
zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení a zákona č. 
56/2012 Z.z. o cestnej doprave. 

Ak v priebehu realizácie Plnenia dodávate( vytvorí dielo 
spÍňajúce definfdu diela v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiaóch s autorským právom v platnom znení (ďalej len 
..autotský zákon~), Dodávateľ sa ako autor zaväzuje bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dni od vytvorenia diela, 
uzavrieť s SE ako nadobúdateľom fiamčnú zmluvu v súlade 
s ust. § 40 autorskétlo zák011a, ktorej predmetom bude 
udelenie súhlasu na použitie diela, a na základe ktorej 
Dodávateľ udelí SE výhradnú ľicenóu a právo na udelenie 
subllcende po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle 
§ 2 l autorského zákona a teritoriálne neobmedzenú ncenciu a 
taktiež súhlas použiť di-elo spôsobmi uvedenými v § 18 ods. 2 
autorského zákona. 

V prípade, že v priebehu realizácie Plnenia Dodávateľ vytvorí 
dielo spÍňa.iúce defllliciu 

a) patentovateľného vynálezu v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 435/2001 Z. z. o patentodl a 
dodatkových ochranných osvedčeniach v platnom znení 
a požiada o udelenie patentu na dielo alebo 

b) technického riešenia dlrcineného úžitkovým vzorom 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. S17/2007 Z. 
z. o úžitkových vzoroch v platnom znení a požiada 
o ochranu diela täitkovým vzorom alebo 

c) dizajnu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
444/2002 Z. z. o dizajnoch a požiada o registráciu diela 
ako dizajnu alebo 

d) iného predmetu priemyselného vlastníctva 

(ďalej spolu len „Predmet priemyselného vlastnictva"), 
Oodävater sa ako J>Oslcytovateľ zaväzuje bez zbytočného 
odkladu, najneskôr ao 15 dní od nadobudnutia práva 
k Predmetu priemyselného vlastníctva v prospech SE. uzavrieť 
s SE ako nadobúdateľom licenčnú zmluvu v súlade s § 508 
a nasl. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom bude 
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udelenie súhlasu na využívanie diela chráneného ak.o Predmet 
priemyselného vlastníctva (ďalej len „ucenda"). Dodávateľ 
sa zaväzuje udeliť SE výlučnú a teritoriálne neobmedzenú 
Licenciu na jej výkon v rozsahu celkovej činnosti SE, a to na 
dobu trvania platnostl práv k Predmetu priemyselného 
vlastnictva. 

Odplata za udelenie licencie podľa tohto bodu je zahrnutá v 
Cene diela. V prípade zahraničného Dodávateľa je odplata za 
použitie diela vzniknutého podľa tohto bodu samostatne 
ocenená v Zmluve, ak jej hodnota nie je zanedbateľná. 

3. 7 Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy 
s tretími osobami, ktoré vytvorili, resp. dodali obsah Plnenia, 
a to najmä uzavretím prislušných autorských a iných zmlúv 
ta.k, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči SE žiadne nároky, 
vyplývajúce lm z osobnostných, autorských, priemyselných 
práv, práv súvisiacich s autorským právom a iných obdobných 
práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Dodávateľa, 
vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade zrušenia Dodávateľa bez 
právneho nástupcu je Dodávateľ pred svojím zánikom povinný 
poskytnúť SE zdrojové dáta k vytvorenému dielu alebo 
Predmetu priemyselného vlastníctva. 

IV. CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ ZMESI 

Ustanovenie tohto ďánku sa vzťahuje iba na Oodávaterov 
dodávajúdch chemické látky alebo chemické zmesi (ďalej len 
„CHL alebo CHZ") do SE. 

4.1 Dodávateľ, ktorý dodáva CHL alebo CHZ do SE, je povinný 
súčasne s dodávanou CHL alebo CHZ doručiť Kartu 
bezpečnostných údajov (ďalej len „KBÚ") v slovenskom 
jazyku. V prípade nie nebezpečných CHL alebo CHZ postačuje, 
ak Dodávateľ doručí vyhlásenie, že dodávaná CHL alebo CHZ 
nie je klasifikovaná ako nebezpečná. 

4.2 Explračná doba CHL alebo CHZ musí byť uvedená výrobcom 
alebo Dodávateľom priamo na obale CHL alebo CHZ. 
V odôvodnených prípadoch (ak sú CHL alebo CHZ v tekutom 
stave a dodávajú sa vo veľkoobjemových cisternách, alebo sú 
voľne uložené) môže byť expiračná doba uvedená na ateste, 
certifikáte, alebo priamo na KBÚ. 

4.3 Na 2áklade dodatočnej písomnej požiadavky SE je Dodávateľ 
povinný do 10 dní od doručenia takejto písomnej poíiadavky 
doručiť Oprávnenej osobe SE ďalšie doplňujúce dokumenty, 
špecifikované v písomnej požiadavke SE (napr.: atest, 
technickú špedllkádu, technický list, certifikát, účel pouzitla, 
autorizáciu, Iné špecifické požiadavky na kvalitu a čístotu, 
pripadne typ výrobku). 

4.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby označovanie obalov CHL 
alebo CHZ bolo v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 
67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a 
chemidt.ých zmes; na trh a o zmene a doplnení niektorýdl 
zákonov (ďalej len „chemický zákon")). Označovanie CHL 
alebo CHZ na obale musi mať v pomere k vel'kosti obalu také 
rozmery a musí byť tak umiestnené, zhotovené a upravene, 
aby bolo po celý čas zreteľne vldltel'né. Označovanie a 
dokumentácia CHL alebo CMZ musia byť uvedené v 
slove.nskom jazyku. Na obale každej nebezpečnej CHL 
alebo CHZ musia byť uvedené aj nasledovné údaíe: 

a) názov nebezpečnej látky, pre zmesi obchodný alebo Iný 
názov, 

b) obchodné meno, sídlo a telefónne číslo právnickej osoby, 
alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a telefónne číslo 
fyzickej osoby, ktorá nebezpečnú CHL alebo nebezpečnú 
CHZdodáva, 

c) výstražné symboly a slovné 02načenie nebezpečnosti, 

d) slovné označenie špecifického rizika, 

e) slovné označenie na bezpečné použítie, 

v. 
5.1 

VI. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 
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f) EC číslo (registračné číslo pre každú CHL komerčne 
dostupnú v Európskej Únii); pre zmesi názov látok. 
ktorých pn'tomnosť v zmesi viedla ku ldasífikäcU zmesi 
ako karcinogénne, mutagénne a látky reprodukčne 
to>ácké pre zdravie ľudí, 

g) hmotnosť alebo objem. 

POISTENIE 

V prípade, ak predmetom Zmluvy je poskytnutie Plnenia na 
majetku SE a Dodávateľ za týmto účelom preberá 
a premiestňuje majetok SE mimo objektov SE, je Dodávateľ 
povinný mat' uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu do 
výšky novej hodnoty premiestňovaného majetku patriaceho 
SE. Majetok SE je moiné premiestniť Iba s písomným 
súhlasom SE. 

PREVZATIE PLNENIA A VYKONANIE SKÚŠOK 

SE prevezmú Plnenie formou písomného Preberacieho 
protokolu, pričom: 

a) v prípade dodávok tovaru sa za Preberaci protokol 
považuje dodaci list obsahujúci potvrdenie prevzatia 
dodávky zo strany SE. s uvedením dátumu prevzatia 
tovaru zo strany SE; 

v prípade dodávky tovaru z územia mimo SR musí dodad 
list obsahovať: 

kód colného sadzobníka, 

krajina pôvodu tovaru, 

čistá hmotnosť tovaru 

b) v prípade iných druhov Plnenf sa za Preberad protokol 
považuje doklad obsahujúci podrobný súpis vykonaného 
Plnenia. 

Preberad protokol podpísaný SE a Dodávateľom je dokladom 
o splnení predmetu Zmluvy. 

V prípade, f e za účelom vykonávania Plnenia v priestoroch SE 
boli pracovníkom Dodávateľa pridelené vstl.Jpné identifikačné 
karty alebo preukazy (ďalej len „IDK vstupu") vystavené SE, 
v Preberacom protokole z odovzdania a prevzatia posledného 
Plnenia realizovaného na základe Zmluvy musí byť uvedený 
údaj o počte IOK vstupu, nevrátených pracovníkmi Dodávateľa 
ku dňu prevzatia tohto Plnenia. 

Preberací protokol sa vyhotovuje minimálne v troch 
origináloch. Dva originály dostanú SE, jeden Dodávateľ. 

Dodávateľ je povinný písomne vyzvať SE na prevzatie každého 
Plnenia v zmysle Zmluvy mlnlmálne 5 pracovných dní pred 
dodaním Plnenia. 

V prípade, že Plnenie bude za Dodávateľa odovzdávané inou 
osobou, než oprávnenou v zmysle bodu l.Sb) VOP, je táto 
osoba najneskôr pri začali odovzdávania Plnenia povinna 
predložiť SE písomné poverenie podpísané štatutárnym 
orgánom Dodávateľa, že je oprávnená za Dod6vateľa rokovať 
a konať v procese odovzdania Plnenia. 

Dodávateľ je povínný, najneskôr pri prevzatí Plnenia zo strany 
SE, odovzdať SE: 

a) doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie 
Plnenia, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve a v 
technickej špecifikácii, ak je pn1ohou Zmluvy (napr.: 
všetky vyhlásenia o zhode, protokoly a certifikáty o 
skúškach zariadení, ktoré montoval, Inštaloval alebo 
vyhotovil) v slovenskom jazyku minimálne v rozsahu 
stanovenom príslušným! právnymi predpismi SR, 

b) návody na obsluhu, opravy a údríbu zariadení v rozsahu 
stanovenom príslušným právnym predpisom SR, pričom 
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návody a štítky ovládadch panelov zariadení musia byť 
v slovenskom jazyku, 

c) príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov 
použitých pri vykonaní Plnenia a doklady o vykonaných 
skúškach, pripadne iné listiny, ak to predpisujú 
všeobecne záväzné prävne predpisy alebo príslušné 
technické predpisy, alebo ak je to dohodnuté v ZmllNe, 
alebo ak sú požadované SE, alebo Ich predloženie je 
obvyklé vzhľadom na charakter Plnenia. 

6.8 Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Dodávateľ je povinný 
Plnenie pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo 
technickej kontrole (ďalej len a Skúšky~) za účelom zistenia, či 
Plnenie spiňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spíňa 
Zmluvou stanovené podmienky. Dodávate!' je povinný 
výsledok Skúšok predložiť SE najneskôr pri odovzdaní Plnenia. 

6.9 Pokiaľ nie je v ZmllNe dohodnuté inak, oprávnená osoba SE 
má byť prítomná pri vykonávaní Skúšok Plnenia a Dodávateľ 
je povinný oznámiť SE miesto a daturn konania Skúšok, a to 
najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom konania Skúšok, 
alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. 

6.10 Ak sa oprávnená osoba SE nedostaví v určenom čase na 
vykonanie Skúšok, môže Dodávateľ vykonať Skúšky aj bez 
účasti SE, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu 
informovať SE o výsledku týchto Skúšok. 

6.11 Náklady spojené s vykonaním Skúšok Plnenia znasa 
Dodávateľ. V prípade vykonania komplexných skúšok Plnenia 
platí príslušné ustanovenie Bezpečnostno-technických 
podmienok plnenia v SE. 

6.12 Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením 
Dodavateľa, alebo ak bude výsledok Skúšky Plnenia 
nevyhovujúci, je Dodávateľ povinný nahradiť SE všetky 
náklady, ktoré im v tejto súvislosti vzniknú. 

6.13 Vykonanie Skúšok za účasti SE nezbavuje Dodávateľa 
zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Plnenia. 

6.14 Plnenie, ktoré je predmetom prevzatia, prechádza do 
vlastníctva SE so všetkými právami a povinnosťami z toho 
vyplývajúcimi okamihom podpísania Preberacieho protokolu. 

6.15 Ak nie je v ZrnllNe dohodnuté inak, v pripade, ak Dodávateľ 
zhotovuje vec SE na pozemku SE alebo na pozemku, ktorý SE 
obstarali, SE neznášajú nebezpečenstvo škody na zhotovenej 
ved, avšak sú jej vlastníkom. 

6.16 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na ved prevzatej 
Dodávateľom od SE, ktorá je predmetom montáže, údržby, 
opravy, úpravy, revízie alebo merania. Vlastnícke právo k veci 
v uvedenom prípade zostáva SE. 

6.17 V prípade, že SE prevzali Plnenie s vadami alebo nedorobkami, 
ktoré nebránia jeho užívaniu (ďalej len Hdrobné vady"), sú 
SE oprávnené uplatniť si zádržné vo výške 10% z Ceny 
Plnenia. SE sú povinné uvoľniť zädržné v lehote do 23 
kalendárnych dni v mesiaci nasledl!jú<:orn po odstránení 
drobných väd. 

VII. FAKTURAČNÉ, PLATOBNÉ A DAŇOVÉ PODMIENKY 

7.1 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra vystavená 
Dodávateľom a doručena SE. Faktúra musí byť vyhotovená 
v súlade s platnými právnymi predpismi. 

7.2 Faktúra Dodävateľa bude vystavená a platba SE bude 
realizovaná v eurách, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnutá iná 
mena. 

7.3 Ak pri dovoze tovaru Dodávateľ zabezpečuje prepravu tovaru 
(po štátnu hranicu so SR, alebo do miesta určenia v SR) a SE 
zabezpečujú preclenie tohto tovaru, pre účely colného konania 
je Dodávateľ povinný poskytnúť SE informáciu o cene 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 
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prepravného najneskôr v deň naloženia tovaru na dopravný 
prostriedok, pokiaľ cena prepravného nie je lNedená v 
Zmluve. 

Ak je v Zmluve dohodnutá Cena na základe hodinovej sadzby, 
Dodávateľ je oprávnený fakturovať SE len čas skutočne 
vynaložený pri poskytovaní Plnenia. Dodávateľ nebude 
fakturovať SE cenu za čas potrebný na prestávky v práci, 
presuny pracovníkov, vybavovanie vstupov do areálu SE 
apod. 

Podkladom pre vystavenie faktúl'y za dodané Plnenie je: 

a) podrobný SU{JIS vykonaného Plnenia formou 
preberacieho protokolu v zmysle bodu 6.1 VOP (ďalej 
len HPreberací protokol") v prípade, ak je v Zmluve 
dohodnutá fakturäcia po prevzatí prislušného 
samostatného Plnenia, vratane Plnenia na základe 
písomnej požiadavky; alebo 

b) podrobný súpis Plnenia uskutočneného v priebehu 
celého obdobia, za ktoré je v Zmluve dohodnutá 
fakturácia a platba (ďalej len nfakturačné obdobie") 
(napr. formou zisťovacieho alebo akceptačného 
protokolu, alebo kópii záznamov 
z montážneho/stavebného denníka, alebo denníka 
služieb, alebo servisného výkazu, alebo výkazu 
odpracovaných hodín), potvrdený SE, a to v prípade 
opakovane dodávaného Plnenia alebo Plnenia, pre ktoré 
je v ZmllNe dohodnuta priebežná fakturácia, 

ktorý je Dodávateľ povinný priložiť k faktúre. 

V prípade, že za účelom vykonania Plnenia, alebo v rámci 
odstránenia vád Plnenia, bude Dodávateľom alebo na jeho 
účet prepravený majetok SE mimo územia SR, kde sa Plnenie 
alebo odstránenie vád vykoná, a po vykonaní Plnenia alebo 
odstránení vád Plnenia sa majetok SE vráti spať do SR, pre 
účely DPH je Dodávateľ povinný zabezpečiť nasledovné 
dokumenty: 

prepravné doklady alebo iné doklady o odoslaní, 
v ktorých je !Nedené miesto určenia, preukazujúce 
odoslanie majetku SE zo SR do ďenského štátu EU, ako 
aj jeho vrátenie do SR z denského štátu EU, ak prepravu 
majetku SE zabezpečuje Dodávateľ inou osobou, alebo 

- písomné potvrdenie prijatia majetku SE Oprávnenou 
osobou SE, ak prepravu majetku SE vykoná Dodávateľ 

Tieto dokumenty je Dodávateľ poVinný doručiť SE: 

a) v prípade, že ide o prepravu majetku SE za účelom 
vykonania Plnenia - najneskôr spolu s faktúrou 
vystavenou za toto Plnenie, 

b) v prípade, že ide o prepravu majetku SE za účelom 
odstránenia vád Plnenia - najneskôr do prevzatia 
majetku SE naspäť zo strany SE. 

Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnutý iný spôsob a čas fakturacie 
Ceny, Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za zrealizované 
Plnenie nasledovne: 

a) najneskôr do pätnástich (15) dní po prevzatí každého 
jednotlivého Plnenia zo strany SE Preberaám 
protokolom, ak je v Zmluve dohodnutá fakturácia Ceny 
a preberanie po jednotlNých Plneniach, alebo 

b) najneskôr do pätnástich (15) dni po uplynutí 
príslušného fakturačného obdobia, dohodnutého 
v Zmluve, v prípade opakovane dodávaného Plnenia 
alebo v prípade priebežnej fakturácie za Plnenie, pričom 
predmetom fakturácie v tomto prípade musí byť Plnenie 
dodané v priebehu celého fakturačného obdobia 
a zároveň dňom dodania v tomto pripade je posledný 
deň fakturačného obdobia, alebo 
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c) podľa splátkového kalendára dohodnutého v Zmluve, 
alebo 

d) najneskôr do pätnástich ( 15) dni po prijatí platby 
Dodávateľom pred dodanim Plnenia. 

7 .8 Za PlnenÍll, ktoré boli prevzaté zo strany SE v priebehu 
kalendámeho mesiaca, je Dodávateľ oprávnený vystaviť 
v lehote do lS dní po skončení kalendárneho mesiaca súhrnnú 
faktúru v zmysle Zákona o DPH. 

7.9 OSobltné podmienky fakturácie: 

a) ak je za čiastkovo alebo opakovane dodávané Plnenie 
(iné ako v nasledujúcom bode) dohodnutá platba za 
obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje 
sa Plnenie za dodané posledným dňom každého 12. 
kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie Plnenia 
neskonď, t.j. Dodávate!' je povinný vystaviť faktúru po 
každom takomto dodaní, 

b) ak sa poskytuje služba alebo tovar 
s montážou/ínštaláciou čiastkovo alebo opakovane počas 
obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba 
je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych 
mesiacov, pričom miesto dodania je SE a zároveň sú SE 
povinné platiť DPH, takáto služba alebo tovar 
s montážou/inštaláciou sa považujú za dodané 
posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa 
dodanie takejto služby alebo tovaru 
s montážou/inštaláciou neskonči, t.j. Dodávateľ je 
povinný vystaviť faktúru po každom takomto dodaní. 

Podmienky uvedené v týchto dvoch prípadoch platia iba pre 
účely aplikácie DPH a netýkajú sa úhrady faktúry. Úhrada bude 
uskutočnená až po reálnom dodaní Plnenia, a to v lehote 
splatnosti v zmysle bodu 7.15 VOP, resp. uvedenej v Zmluve. 

7.10 Okrem údajov určených v zmysle platných právnych predpisov 
musí každá faktúra obsahovať: 

a) čisto Zmluvy SE, 

b) SAP číslo uvede.né SE na Preberacom protokole, alebo 
uvedené v Zmluve, 

c) del\ odoslania faktúry, 

d) lehotu splatnosti faktúry v zmysle bodu 7. IS VOP, 

e) označenie peňažného ústavu a äslo účtu Dodávateľa, 

f) podpis zástupcu oprávneného konať v mene 
Dodávateľa. 

7.11 Dodávateľ je povinný doručiť faktúru SE najneskôr do piatich 
(5) dni od jej vystavenia. V pripade, že Dodávateľ nedoručí SE 
faktúru v stanovenom termíne a následne správca dane dorubí 
SE sankciu z titulu neoprávnene odpočítanej alebo oneskorene 
odvedenej dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnenl niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o správe danľ'), Dodávateľ sa zaväzuje vyrubenú sankciu 
uhradiť SE v plnej výške do desiatich ( 10) dní od doručenia jej 
vyúčtovania Dodávateľovi. 

7.12 Dodávate!' je povinný zasielať faktúry pre SE na adresu: 

Slovenské elektrárne, a.s. 
odbor fakturácie 
závod Atómové elektrárne Machovce 
P.O.BOX 11 
93S 39 Machovce 

alebo na Inú adresu, ktorú písomne určia SE. 

7.13 V prípade zaslania faktúry Dodávateľom na Inú adresu, než 
podľa bodu 7.12 VOP, nezačína plynúť lehota splatnosti, kým 

nebude príslušná faktúra doručená na adresu uvedenú alebo 
určenú podľa bodu 7.12 vyššie. 

7 .14 V prípade, ie faktúra neobsahuje náležitosti vyžadované 
v zmysle platných právnych predpisov, alebo ak údaje vo 
faktúre nie sú uvedené v súlade s podmienkami dohodnutými 
v Zmluve, SE sú oprávnené vrátil' faktúru Dodávateľovi bez 
zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti 
faktúry. SE sú povinné uviesť dôvod vrátenia faktúry. Lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť znova az dňom doručenia 
opravenej (novej) faktúry, ktorá spÍňa požiadavky všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

7. IS Lehota splatnosti faktúry Je 60 dni odo dňa doručenia 
faktúry SE. Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený 
prezentačnou pečiatkou SE na adrese podľa bodu 7.12 VOP. 
Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po 
doručení faktúry SE. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry 
pripadne na der'\ pracovného pokoja, faktúra bude splatná v 
najbližší nasledujúci pracovný der'\. 

7.16 za deň splnenia peňažného záväzku SE sa považuje deň 
odpísania dlžnej sumy z účtu SE. 

7 .17 Všetky bankové výdavky a poplatky korešpondenčných bánk a 
banky Dodávateľa hradí Dodávateľ. 

7.18 DPH bude prípočítaná k Cene vo výške stanovenej platnými 
právnymi predpismi upravujúcimi výšku dane z prídanej 
hodnoty v deň vznlku daňovej povinnosti. 

7.19 Dodávate!' vystav/ faktúru obsahujúcu DPH Iba za 
predpokladu, íe bol v čase vzniku daňovej povinnosti 
platiteľom DPH a pri dodaní Plnenla vzniká Dodávateľovi 
daňová povimost' a Dodávateľ je osobou povinnou platiť DPH. 
v prípade, že Dodávateľ vystaví SE faktúru, ktorá bude 
obsahovať DPH v čase, keď nebude platiteľom DPH, alebo ak 
bola uplatnená DPH k Plneniu, pri ktorom nevzniká 
Dodávateľovi daňová povinnosť, alebo ak Dodávateľ nebol 
osobou povinnou platiť DPH, a následne správca dane dorubí 
SE dodatočnú DPH a zároveň v zmysle Zákona o správe dani 
vyrub/ SE sankciu z neoprávnene odpočítanej DPH, Dodávateľ 
sa zaväzuje dodatočnú DPH, ako aj vyrubenú sankciu uhradil' 
SE v plnej výške do desiatich ( 10) dní od doručenia jej 
vyúčtovania Dodávateľovi. 

Nasledujúce ustanovenia bodov 7.20 a 7.21 VOP sa vzťahujú na 
zahraničneho Dodávateľa : 

7.20 Zahraničný Dodávateľ je počas trvania Zmluvy povinný 
bezodkladne, najneskôr do 5 prac:ovnýc:h dni, písomne 
informovať SE o nasledovných skutočnostiach: 

a) a je plalltel'om DPH v SR, 

b) o svojej daňovej rezidencii, 

c) o vzniku stálej prevádzkarne v zmysle zákona é. 
59S/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisOv (ďalej len „Zákon o dani z prijmov") a 
pr!slušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a o 
zrušení takejto stálej prevádzkarne, 

d) vznik prevádzkarne v zmysle Zákona o DPH a o zrušeni 
takejto prevádzkarne, ako aj o zmene, 

e) ä dodanie Plnenia realizuje z tejto prevádzkarne, a to aj 
v prípade, ak ho z nej realizuje Iba čiastočne, 

a to v pňpade, že skutočnosti uvedené v tomto bode 
Dodávater neoznámi! SE najneskôr do podpisu Zmluvy 
prostredníctvom Vyhlásenia o daňovej pozícii a prepojenosti, 
resp. Vyhlásenia o daňovej pozícii, ktoré tvor! prllohu Zmluvy. 

v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa podľa tohto bodu 
majú SE právo uplatníť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu 
v zmysle bodu IO.S VOP. 
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7.21 Ak je zahraničný Dodávate!' rezident krajiny mimo EÚ a má v 
SR zriadenú stálu prevádzkareň a piati preddavky na daň z 
prijmu v SR, je povinný predložiť bezodkladne po podpise 
Zmluvy, resp. po tom, čo uvedená skutočnosť nastane, 
potvrdenie Daňového úradu Bratislava I. o platení preddavkov. 
V prípade, že zahraničný Dodávateľ tento doklad nepredloží, 
bude zo strany SE uplatnené zabezpečenie dane v zmysle 
Zákona o dani z príjmov. V prípade porušenia povinnosti podľa 
tohto bodu majú SE právo uplatniť si voči Dodávateľovi 
zmluvnú pokutu v zmysle bodu 10.5 VOP. 

7.22 Zrážková daň 

V cenových a platobných podmienkach uvedených v tejto 
Zmluve nie sú a nebudú zahrnuté žiadne zrážky. Ak platby 
Dodávateľovi podliehajú alebo budú podliehať dani vyberanej 
zrážkou v zmysle Zákona o dani z pn}mov a príslušných zmlúv 
o zamedzení dvojitého zdanenia, SE na základe vyššie 
uvedeného zníži platby o príslušné čiastky podľa príslušnej 
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Zákona o dani z 
prijmov. V tomto prípade si SE vyžiada od príslušného 
daňového úradu v Slovenskej republike potvrdenie o zrazenej 
dani a predloží ho Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný 
poskytnúť SE akúkoľvek súčinnosť pri uplatňovaní práv a 
nárokov SE podľa tohto bodu. 

Dodávateľ nie je oprávnený žiadať náhradu od SE v súvislosti 
s odvedením zrážkovej dane zo strany SE, ale môže sám 
žiadať úhradu od príslušného správaJ dane. 

Dodávateľ je povinný vynaložiť úsilie na identifikáciu platieb 
zahrnutých v Cene, ktoré môžu byť predmetom zrážkovej 
dane, a špecifikovať ich jednotkovú cenu. V prípade 
pochybnosti alebo nesúännosti zo strany Dodávateľa sú SE 
oprávnené zraziť zrážkovú daň z celej Ceny, ibaže Dodávateľ 
dostatočne preukáže, že zrážková daň v zmysle Zákona o dani 
z príjmov a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
sa nemá uplatniť, alebo špecifikuje príslušnú časť fakturovanej 
Ceny, ktorá je predmetom zrážkovej dane. 

V prípade porušenia povinnoSti Dodávateľa podľa tohto bodu 
majú SE právo uplatniť si voä Dodávateľovi zmluvnú pokutu 
v zmysle bodu 10.5 VOP. 

Ustanovenia nasledujúceho bodu sa vzťahujú na platiteľa DPH v SR: 

7.23 Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy neexistujú 
dôvody, na základe ktorých by SE mali, ď mohli byť ruaterom 
podľa ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b Zákona o DPH 
za daňovú povinnosť Dodávatel'a vzniknutú z DPH, ktorú 
Dodávateľ vyúčtoval voä SE k Cene podľa Zmluvy. Dodávateľ 
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. Dodávateľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek 
úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu Plnenia 
podľa Zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či pripadne vylákať 
daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy 
túto daň nebude môď zaplatiť. 

SE sú oprávnené zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry 
vystavenej Dodávateľom, ak Dodávateľ nepotvrdí SE písomne 
(napr. samostatným vyhlásením alebo priamo na faktÚre), i.e 
SE nevzniká povinnosť ručenia za daň z dodaného Plnenia 
v zmysle § 69 ods. 14 Zákona o DPH, alebo v prípade, že je 
Dodávateľ zverejnený v zozname vedeno1n Finančným 
riaditeľstvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia 
Zákona o DPH. SE sú oprávnené zadižať DPH z vystavených 
faktUr až do dňa, kým Dodávateľ nepreukáže opak. 

V prípade porušenia povinnoSti Dodávateľa podľa tohto bodu 
majú SE právo uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu 
v zmysle bodu 10.5 VOP. 

Ustanovenia nasledujúceho bodu sa vzťahujú na zahraničného 
Dodávateľa so sídlom mimo EÚ: 

7.24 Zabezpečenie dane 

V prípade, že SE vznikne povinnosť zraziť zabezpečenie dane 
z Ceny, SE zrazí z fakturovanej Ceny sumu zábezpeky dane 
v zmysle Zákona o dani z príjmov a Dodávateľovi vyplatí 
fakturovanú Cenu zníženú o uvedenú zábezpeku. SE nezrazí 
zabezpečenie dane z Ceny, ak Dodávateľ doručí SE originál 
potvrdenia o platení preddavkov na daň v zmysle § 34 alebo § 
42 Zákona o dani z pn}mov, vydaného príslušným daňovým 
úradom. 

Ak Dodávateľ nepredloží písomné potvrdenie o vzniku stálej 
prevádzkarne v zmysle bodu 7.20c) VOP a SE vznikne 
povinnosť zraziť zabezpečenie dane z Ceny, SE: 

a) sú oprávnené zraziť zabezpečenie dane z fakturovanej 
Ceny podľa § 44 ods. 2 Zákona o dani z príjmov 
a zaplatiť Dodávateľovi Cenu alebo časť Ceny zníženú 
o sumu takéhoto zabezpečenia dane a 

b) poskytnú Dodávateľovi dokumentáciu (potvrdenie o 
zrazenom zabezpečení na daň podanom na prislušný 
daňový úrad), ktorú Dodávateľ môže použiť na 
zapoČÍtanie tejto platby voä svojej daňovej povinnosti na 
Slovensku. 

V ostatných prípadoch, kedy Dodávateľovi jeho aktivity 
nezakladajú vznik stálej prevádzkarne na Slovensku, sa 
uplatnenie zabezpečenia dane bude posudzovať individuálne 
podľa charakteru Plnenia v súlade so Zákonom o dani z 
príjmov a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Dodávateľ nie je oprávnený žiadať náhradu od SE v súvislosti 
s odvedením zabezpečenia dane zo strany SE, ale môže sám 
žiadať úhradu od príslušného správcu dane. 

V prípade porušenia povinnoSti Dodávateľa podľa tohto bodu 
majú SE právo uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu 
v zmysle bodu IO.S VOP. 

7.25 Dodávateľ je povinný doruäť SE na adresu podľa bodu 7.12 
VOP najneskôr 14 dní pred splatnosťou faktÚry písomné 
oznámenie o zmene bankového účtu, uvedeného na faktÚre, 
v prípade: 

a) zmeny banky, 

b) vzniku záložného práva k pohľadávkam alebo 

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

pričom pravosť podpisu zástupcu Dodávateľa na tomto 
oznámení musí byť úradne overená. 

7.26 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude v plnej miere zodpovedať za 
výpočty, podávanie správ, daňových priznaní a platenie 
všetkých svojich súčasných i budúcich peňažných i 
nepeňažných daňových povinnosti, vrátane dane z príjmov, 
DPH a iných daní, poplatkov a odvodov (alebo príslušných 
pokút, penále alebo úrokov), ktoré mu v dôsledku Zmluvy 
vznikli alebo vzniknú podľa akejkoľvek právnej jurisdikcie, či 
už v rámci Slovenskej republiky alebo mimo jej územia. 
Dodávateľ si voči SE nebude uplatňovať Žiadne nároky v 
súvislOSti s vyššie uvedenými záležitosťami. V prípade 
porušenia povinnoSti Dodávateľa podľa tohto bodu majú SE 
právo uplatniť si voči Dodávatel'ovi zmluvnú pokutu v zmysle 
bodu 10.5 VOP. 

7.27 Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu SE nebude postupovať, ani inak nakladať, resp. 
obchodovať, či už odplatne alebo bezodplatne, 
s pohľadávkami vyplývajúcimi zo Zmluvy, ani zriaďovať 
záložné práva na pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy. 
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Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy. V prípade porušenia vyššie uvedeného majú SE právo 
uplatniť si voči Dodávateľovi zmll!Vnú pokutu v zmysle bodu 
10.7 VOP. 

7.28 Oodávater nie je oprávnený previesť svoje záväzky 
vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu SE. V opačnom prípade je takýto prevod záväzkov 
neplatný. 

vm. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

8.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Dodávateľ zodpovedá za 
vady Plnenia počas záručnej doby, ktorá je 24 m1!$lacov. 

8.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Plnenia SE, 
pokiaľ nie Je v zmluve alebo platných právnych predpisoch 
stanovené inak. 

8.3 Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej SE nemôžu 
užívať Plnenie pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ. 

8.4 Plnenie má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému Zmluve, 
účelu jeho použitia, príp. nemá vlastností výslovne stanovené 
Zmluvou alebo všeobeme záväznými právnymi predpismi 
alebo platnými technickými normami. 

S.S Dodávateľ zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené 
výrobcom, vady spôsobené subdodávatefom a akékoľvek ine 
vady. 

8.6 Dodávate!' zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie 
v čase jeho odovzdania a prevzatia zo strany SE, a to aj 
v prípade, keď sa vada stane zjavnou (SE ju objavi') až po 
tomto okamihu. 

V prípade, ie Plnenie má pri preberaní zjavné vady, SE sú 
oprávnené odmietnuť prevzatie Plnenia. O odmietnutí prevziať 
Plnenie spíše SE zápis, v ktorom tieto vady uvedie. Jedno 
vyhotovenie zápisu o odmietnutí prevzatia Plnenia 
preukázateľne odovzdá Dodávateľovi. Dodávateľ je bez 
zbytočného odkladu povinný oznámiť SE termín, do ktorého 
tieto vady odstráni. Po ich odstráneni je Dodávateľ povinný 
opätovne vyzvať SE na prevzatie Plnenia v zmysle tohto bodu. 

SE môžu prevziať Plnenie, ktoré má vady nebrániace užívaniu 
Plnenia alebo nedorobky nebrániace užívaniu Plnenia (ďalej 
len .drobné vady"). Rozlišovať drobné vady od ostatných vád 
je výhradným právom SE. V takomto prípade musí byť 
súčasťou Preberacieho protokolu aj súpis drobných vád. Popis 
drobných vád, uvedených v súpise, musí byť určitý a 
zrozumiteľný, pri každej drobnej vade musí byť s 
Dodávateľom dohodnutý tennín na jej odstránenie. Ak by k 
dohode z rôznych príón nedošlo, termín na odstránenie 
drobnej vady je S pracovných dni od zistenia vady pri 
preberaní. 

8.7 Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia vzniknuté po odovzdaní 
Plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

8.8 Dodávateľ nezodpovedá za vady Plnenia, ktoré boli spôsobené 
odovzdaním nevhodných alebo neúplných podkladov SE 
a Dodávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť ích nevhodnosť, alebo na ňu písomne upozornil SE a tie 
na ich použití tivali. 

8.9 Dodaním Plnenia s vadou/ami je porušená Zmluva podstatným 
spôsobom, pričom SE môžu: 

a) požadovať odstránenie vád dodanim náhradného plnenia 
za vadné Plnenie. SE však nie sú oprávnené poiadovať 
dodanie náhradného Plnenia, ak Plnenie vzhľadom na 
jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať 
Dodávateľovi; 

b) požadovať dodanie chýbajúceho Plnenia; 

c) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou Plnenia, 
ak sú vady opraviteľné; 

d) požadovať primeranú zľavu z Ceny Plnenia; 

e) odstúpiť od Zmluvy. 

Uplatnením nárokov z vád SE nie sú dotknuté nároky SE na 
náhradu škody a na zmluvnú pokutu. 

8.10 SE sú povinné vady písomne reklamovať u Dodávateľa bez 
zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií uvedú svoje 
požiadavky a uvedú voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 
8.9 VOP. K reklamácii môžu pripojiť aj vhodné dôkazné 
prostriedky. Uplatnený nárok nemôžu SE meniť bez súhlasu 
Dodávateľa. 

8.11 Dodávate!' sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez 
zbytočného odkladu od uplatnenia reklamácie SE písomnou 
formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne, najneskôr 
do S pracovných dní, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. 
v prípade, že Dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád Plnenia 
bez zbytočného odkladu alebo v riadne začatom odstraňovaní 
vád nepokračuje, alebo v prípade omeškania Oodávatera so 
splnením povinnosti odstrániť vady Plnenia v lehote podľa 
tohto bodu, majú SE právo uplatniť si voči Dodávateľovi 
zmluvnú pokutu v zmysle bodu 10.3 VOP. 

8.12 Ak je Dodávateľ s odstránením vady v omeškaní, môžu SE bez 
súhlasu Dodávateľa na jeho náklady vady odstrániť samy, 
alebo ich dať odstrániť na jeho náklady treťou stranou. 
V tomto prípade sú SE povinné o svojom rozhodnutí 
Dodávateľa bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť. 

8.13 Na žiadosť SE je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu 
vady svojho Plnenia odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady 
zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do 
rozhodnutia o reklamácii dočasne Dodávateľ. 

8.14 V prípade, že SE požadujú zľavu z Ceny vadného Plnenia, 
Zmluvné strany sa dohodli, že zľava z Ceny sa urči na základe 
písomnej dohody Zmluvných strán. V prípade, že sa Zmluvné 
strany nedohodnú na primeranej zľave z Ceny do 30 dní odo 
dňa reklamááe, vypočľta sa ako súčet: 

a) rozdielu medzi hodnotou Plnenia, ktorú by malo mať 
Plnenie bez vád a hodnotou Plnenia s vadami v čase, 
kedy sa malo Plnenie dodať, a 

b) nákladov, kt:oré budú SE musieť vynaložiť na činnosti, 
ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Plnenie stalo 
bezvadným v zmysle Zmluvy. 

Hodnota Plnenia bez vád a hodnota Plnenia s vadami, ako aj 
výška nákladov vynaložených SE na odstránenie vád, sa urä 
znaleckým posudkom predloženým SE. 

v prípade, že zľava z Ceny bola uplatnená ešte pred 
vystavením faktúry za Plnenie, ku ktorému sa zľava z Ceny 
vzťahuje, Dodávateľ je povinný fakturovanú Cenu mižiť 
o S\lmu zľavy. V prípade, že k uplatneniu zľavy z Ceny dôjde 
až po vystavení faktúry za Plnenie, Dodávateľ je povinný 
vystaviť SE faktúru na opravu základu DPH v zmysle platných 
právnych predpisov. 

8. IS Ďalšie vzťahy Zmluvných strán týkajúce sa záruky za Plnenie, 
vád Plnenia alebo nárokov z nidl vypryvajúdch sa riadia 
príslušnými ustanoveniami ObZ. 

IX. ZODPOVEDNOSŤ l.A ŠKODU 

9.1 Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí SE porušením 
svojich zákonných alebo zmluvných povinnosti alebo svojou 
Činnosťou pri plnení Zmluvy. Ak SE vznikne pri plnení Zmluvy v 
súvislosti s Činnosťou Dodávateľa škoda, Dodávateľ sa 
zaväzuje túto škodu v preukázanom rozsahu nahradiť SE 
podľa tohto článku. Dodávateľ je povinný nahradiť SE škodu 
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do desiatich (10) dní odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady 
škody Dodávateľovi. 

9.2 SE a Dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené 
v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

X. ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

10.1 V prípade, že Dodávateľ nezačne poskytovať Plnenie v termíne 
podľa Zmluvy, alebo ak poskytovanie Plnenia preruší, môžu si 
SE uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 
%zCeny. 

10.2 V prípade, že Dodávateľ nedodrží termín dodania Plnenia 
dohodnutý v Zmluve, majú SE právo uplatniť si voči 
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z Ceny 
nedodaného Plnenia za každý i začatý deň omeškania. To platí 
aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, 
ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie Plnenia, 
alebo iných dokladov, ktoré je Dodávateľ povinný odovzdať SE 
podľa Zmluvy. 

10.3 V prípade, že Dodávate!' nezačne s odstraňovaním vád Plnenia 
bez zbytočného odkladu alebo v riadne začatum odstraňovaní 
vád nepokračuje, alebo nedodrží lehotu na odstránenie vady 
Plnenia v zmysle bodu 8.11 VOP, resp. dohodnutú medzi SE 
a Dodávateľom, prípadne uvedenú v Preberacom protokole, 
môžu si SE uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 1% z Ceny za každú jednotlivú vadu a každý i začatý 
deň omeškania s jej odstránením. 

10.4 V prípade, že v zmysle Zmluvy sa Dodávateľ zaručuje, že 
Plnenie bude mať parametre uvedené v Zmluve, ktorých 
dosiahnutie Dodávateľ preukazuje SE na základe vykonania 
garančného merania parametrov Plnenia v rámci Skúšky 
v zmysle bodu 6.8 VOP, avšak takéto Plnenie nedosiahne pri 
garančnom meraní parametre zaručené Dodávateľom v zmysle 
Zmluvy, môžu si SE uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 400,- EUR za každý nedodržaný parameter. 
Uplatnením zmluvnej pokuty za nedodržanie garantovaných 
parametrov nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť 
odstránenie nedostatkov, ani povinnosť preukázať novým 
garančným meraním splnenie parametrov Plnenia, zaručených 
Dodávateľom. V prípade, ak Dodávateľ nepreukáže 
dosiahnutie garantovaných parametrov ani novým garančným 
meraním, nie je dotknutý nárok SE na uplatnenie zľavy z ceny 
Plnenia v závislosti od závažnosti a počtu nedodržaných 
parametrov, a to až do výšky celkovej úhrady zaplatenej 
Dodávateľovi za Plnenie ku dňu vykonania neúspešného 
nového garančného merania, ani právo na odstúpenie SE od 
Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok SE na 
vrátenie všetkých úhrad, zaplatených Dodávateľovi ku dňu 
odstúpenia od Zmluvy, ani nárok na úhradu zmluvných pokút 
dohodnutých v Zmluve, ani nárok na náhradu škody v celom 
rozsahu. 

10.5 V prípade, že Dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek z povinností 
uvedených v bodoch 2.7b), 2.9, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 
alebo 7.26 VOP, SE sú oprávnené požadovať od Dodávateľa 
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny za každé jednotlivé 
porušenie. 

10.6 V prípade, že prílohou Zmluvy je Vyhlásenie 
o subdodávateľoch v zmysle bodu 2.7b) a Dodávate!' poruší 
ktorúkoľvek z povinností v ňom uvedených, môžu si SE 
uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% 
z Ceny za každé jednotlivé porušenie. 

10.7 v prípade, že Dodávateľ postúpi alebo založí pohľadávky zo 
Zmluvy v rozpere s bodom 7.27 VOP, majú SE právo uplatniť 
si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% 
z finančného objemu takto postúpenej alebo odpredanej 
pohľadávky. Pre účely tohto bodu sa finančným objemom 
rozumie celková hodnota istiny vrátane hodnoty príslušenstva 

pohľadávky k dátumu postúpenia alebo odpredaja alebo iného 
nakladania s pohľadávkou. 

10.8 Ak dôjde k úniku skutočností, ktoré majú charakter dôverných 
informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré 
zodpovedá Dodávateľ, alebo ak Dodávateľ poruší povinnosti 
uvedené v bodoch lS.l, 15.2 alebo 15.4, môžu si SE uplatniť 
u Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 33.150,- EUR za každé 
jednotlivé porušenie. 

10.9 V prípade, že Dodávateľ poruší svoju povinnosť, ktorej 
porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a ktoré 
je uvedené v bode 17.4 VOP, môžu si SE uplatniť voči 
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny. 

10.10 Za porušenie zákazu vnášania a vynášania nepovolených vecí 
a predmetov v zmysle bodu 3.4 VOP si SE môžu uplatniť 
u Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 1.700,- EUR za každý 
prípad. Pracovník Dodávateľa bude zaradený do databázy 
nežiaducich osôb, ktorým je zakázaný vstup po dobu trvania 
Zmluvy, minimálne na dobu 12 mesiacov od porušenia, podľa 
závažnosti porušenia aj na viac. 

10.11 V prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky vykonanej 
v zmysle bodu 3.3 VOP sú SE oprávnené uplatniť si voď 
Dodávateľovi a pracovníkovi Dodávateľa nasledovné sankcie: 

a) Ak výsledok skúšky je v rozsahu od 0,15 do 0,29 mg/I 
(0,30 - 0,60 promile) - kontrolovanému pracovníkovi 
Dodávateľa nebude umožnený vstup do SE a bude mu 
zadržaná identifikačná karta do najbližšieho nástupu na 
výkon práce v priestoroch SE. Ak v priebehu 
kalendárneho roka kontrolovaný pracovník Dodávateľa 
opakovane poruší zákaz požitia alkoholu (požitia 
omamných alebo psychotropných látok), bude mu 
zakázaný vstup do priestorov SE na dobu 
platnosti Zmluvy s Dodávateľom, najviac však na 12 
mesiacov. 

b) V prípade porušenia zákazu požitia alkoholu (požitia 
omamných alebo psychotropných látok) akýmkoľvek 
ďalším pracovníkom Dodávateľa si SE môžu uplatniť 
u Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 800,- EUR 
v každom jednotlivom prípade. Pracovníkovi Dodávateľa 
bude zakázaný vstup na dobu platnosti Zmluvy 
s Dodávateľom, najviac však na 12 mesiacov. 

c) Ak výsledok skúšky presiahne 0,29 mg/I (viac ako 0,60 
promile) - kontrolovanému pracovníkovi Dodávateľa 
bude odobratá identifikačná karta a nebude mu 
povolený vstup, bude z priestorov SE vykázaný 
v sprievode povereného pracovníka SE. Pracovníkovi 
Dodávateľa bude zakázaný vstup na dobu platnosti 
Zmluvy s Dodávateľom, najviac však na 12 mesiacov, 
a zároveň si SE môžu uplatniť u Dodávateľa zmluvnú 
pokutu vo výške 800,- EUR v každom jednotlivom 
prípade. 

10.12 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy alebo VOP budú 
uplatnené formou penalizačnej faktúry a sú splatné 
v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa vystavenia 
penalizačnej faktúry. 

10.13 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie sú 
dotknuté nároky SE na náhradu škody a SE sú oprávnené 
domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu 
podľa tohto článku. 

10.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Dodávateľa povinnosti 
poskytnúť Plnenie alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy. 

XI. ÚROKY Z OMEŠKANIA 

11.1 Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty 
alebo náhrady škody podľa Zmluvy alebo VOP sl SE môžu 
uplatniť voči Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% 
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z nezaplatenej čiastky za každý i začatý deň omeškania. Úroky 
z omeškania sú splatné v lehote štrnástich dní ( 14) odo dňa 
vystavenia penalizačnej faktúry. 

11.2 Ak sú SE v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si môže 
uplatniť voči SE úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej 
Čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej 
výšky 10 % z fakturovanej sumy. 

XII. AUOn A ZABEZPEČOVANIE KVALITY, OCHRANY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A BEZPEČNOSTI 

12.1 Dodávateľ sa zaväzuje prostredníctvom primeranej úpravy 
záväzkov v zmluvách so svojimi subdodávatefmi, ktoré sa 
vzťahujú na plnenie Zmluvy, umožniť SE nahliadnutie do 
týchto zmlúv. 

l2.2 Ak je to potrebné, požiadavky na zabezpečovanie kvality, 
ochrany životného prostredia a bezpečností a na audity týchto 
systémov manažérstva Dodávateľa sú ustanovené priamo 
v Zmluve. 

12.3 Tam, kde je to uvedené, porušenie akejkoľvek poviMosti 
Dodávateľa uvedenej v Zmluve podľa predchádzajúceho bodu 
bude považované za podstatné porušenie zmluvných 
povinnosti Dodávateľa s možnosťou okamžitého odstúpenia od 
Zmluvy. 

XIII. OKOLNOSil VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

l3.1 Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za 
nesplnenie svojich povinnosti, vyplývajúcich zo Zmluvy, okrem 
povinnosti Dodávateľa poskytnúť SE informácie v zmysle 
bodov 2.9, 7.22, 7.23 a 7.24 VOP, ak preukáže, že: 

a) nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, 
nepredllidateľných a neodvrátiteľných udalostí, 

b) prekáiky ani ich následky nebolo možné v čase 
uzatvárania Zmluvy predvídať, 

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

13.2 Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria tie, 
ktoré bolí spôsobené neudelením úradných povolení, licencií 
alebo podobných oprávnení pre účely Plnenia. 

13.3 Účinky okolnosti vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba 
na dobu, dokiaľ trvá prekáika, s ktorou sú tieto úanky 
spojené. 

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

13.5 O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa 
predlžuje čas Plnenia zo Zmluvy tak, aby bol pre oprávnenú 
Zmluvnú stranu prijateľný. Počas tejto doby oprávnená 
Zmlwná strana nemá právo na odstúpenie od Zmluvy. 

13.6 Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 
mesiacov, ktorákoľvek 20 Zmluvných strán je oprávnená 
jednostranne od Zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie od 
Zmluvy je úďnné dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
druhej Zmluvnej strane. 

XIV. PRERUŠENIE PRÁC 

14.1 SE sú oprávnené dať Dodávateľovi pokyn a Dodávateľ bude 
na základe tohto pokynu povinný preruŠiť (aj opakovane) 
všetky alebo niektoré práce na Plnení. SE sú povinné 
Dodávateľovi špecifikovať dôvod svojho nariadenia prerušenia 
prác. Ak je predmetom Plnenia zhotovenie diela, Dodávateľ je 
povinný vykonať príslušné opatrenia na správne uskladnenie, 
zachovanie, ochranu a zabezpečenie predmetu diela a v 
priebehu prerušenia plnenia chrániť, uchovávať a 

zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek dlátraním, skazou, alebo 
poškodením. SE sú povinné o pokyne vykonať zápis Denníku. 
SE sú povinné iníonnovať Dodávateľa o predpokladanom 
trvaní prerušenia a v prípade zmien očakávaného trvania 
prerušenia sú SE povinné Dodávateľa bezodkladne informovať 
o novom predpokladanom termíne opätovného začatia prác. 
V prípade akéhokoľvek prerušenia prác sa musia Zmluvné 
strany vždy stretnúť, aby prerokovali rozsah prerušenia, 
hlavne demobilizáciu, rozsah konzervačných prác, 
predpokladané náklady prerušenia a ostatné dôsledky. 
Povinnosť Dodávateľa prerušiť práce sa netýka prerušenia 
činnosti technologických zariadení a iných činností, ak majú 
byť v zmysle Zmluvy vykonané mimo priestorov SE, alebo ak 
miesto dodania/vykonania, odovzdania a prevzatia Plnenia je 
mimo priestorov SE. 

14.2 Ak: 

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

b) za príčinu pokynu na prerušenie zodpovedá Dodávateľ, 
alebo ak bolo toto prerušenie vynútené porušením 
Zmluvy Dodávateľom, 

potom všetky náklady vzniknuté v súvislosti s prerušením prác 
znáša Dodávateľ. 

14.3 Ak je Dodávateľ v dôsledku prerušenia podľa bodu 14 .1 bez 
ohľadu na bod 14.2b) v omeškaní, je povinný informovať SE, 
na základe čoho mu vznikne nárok na predlženie termínu 
vykonania Plnenia. 

14.4 Dodávateľ nemá nárok na predlženie temiinu vykonania 
Plnenia, ak za príonu pokynu na prerušenie zodpovedá 
Dodávateľ, alebo ak bolo toto prerušenie vynútené porušením 
Zmluvy Dodávateľom z dôvodov na strane Dodávateľa (vadné 
plnenie, porušenie Zmluvy). Náklady spojené s opätovným 
začatím prác bude znášať Dodávateľ. 

14.5 Po vydaní povolenia alebo pokynu na pokračovanie v prácach, 
SE a Dodávateľ spoločne skontrolujú predmet Plnenia, na 
ktorý sa vzťahovalo prerušenie prác. Dodávateľ opraví alebo 
nahradí schátrania, vady, zhoršenia alebo poškodenia na 
predmete Plnenia, ak k nim došlo počas prerušenia prác. Ak je 
potrebné v dôsledku pochybenia Dodávateľa vykonať isté 
opatrenia na zmiernenie škôd, Dodávateľ je povinný ich 
vykonať. 

XV. DÔVERNÉ INFORMÁCIE, PROPAGÁCIA, NULOVÁ 
TOLERANCIA KORUPCIE 

lS.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že s akýmikoľvek údajmi, informáciami 
alebo dokumentmi zlskanými v súvislosti s výberovým 
konaním, uzatváraním alebo plnením Zmluvy bude nakladať 
ako s Informáciami dôverného charakteru (pričom medzi 
informácie dôverného charakteru patria obchodné tajomstvo, 
dôverné Informácie finančného charakteru a citlivé informácie 
o kritickej infraštruktúre), ktoré bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu SE nemôže poskytnúť tretím osobám , ani 
použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Dodávateľ sa 
tiež zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o Informáciách dôverného 
dlarakteru aj po skončení Plnenia. Obmedzenia wedené 
v tomto bode sa nevzťahujú na poskytnutie dôverných 
informácií závislým osobám SE podľa Zákona o dani z príjmov, 
t.j. blízkym osobám ekonomicky, personálne alebo inak 
prepojeným s SE (ďalej len . prepojený podnik SE") a 
poradcom Zmluvnej strany (napr. audítorom, právnikom) za 
predpokladu, že prepojený podnik SE a uvedení poradcovia 
budú viazanl povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom 
v rovnakom rozsahu, ako je uvedené v tomto bode. Porušením 
ustanovení tohto bodu nie je prípad poskytnutia dôvernej 
informácie na opodstatnené požiadélnle orgánu verejnej moci 
alebo iného štátneho orgánu a prípad, kedy je poskytnutie 
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dôvernej informácie uložené Zmluvnej strane všeobecne 
záväzným právnym predpisom. V prípade porušenia povinnosti 
podľa tohto bodu majú SE právo uplatniť si vo5 Oodävaterovi 
zmluvnú PQl<utu v zmysle bodu 10.8 VOP. 

Dodávateľ sa zaväzuje, ie ak v súvislosti s Plnením Zmluvy 
pride do styku s utajovaf(ými skutočnosťami, bllde dodržiavať 
zásady idl ochrany a utajenia v zmysle platnýdl právnych 
predpisov. V pripade porušenia povin~ podľa tohto bodu 
majú SE právo uplatniť si vod Dodávateľovi zmluvnu pokutu 
v zmysle bodu 10.S VOP. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu Zmluvy. ktorV 
sa týka spraaivania osobných údajov SE, ~ v pripade, ak 
príde do styku s osobnými údajmi SE, bude postupovať 
v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov. 

Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak. Oodäval'eľ nie je 
oprávnený bez predchádzajúoelio písomného súhlasu SE 
uvádzať SE ako svojho obchodného partnera alebo poo..liívať 
obchodné meno alebo logo SE pri propagácii seba alebo svoj~ 
činnosti alebo vo vyh!Aseniad'l pre médiá, a to v Žiadnej 
fonne. V pripade porušenia povi"nnosti podľa tohto bodu ma.iú 
SE právo uplatniť si vod Dodávateľovi zmluvnú pokutu 
v zmysle bodu 10.8 VOP. 

Upla~im zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcich bodov 
tohto ďánku nie je dotknuté právo SE na náhradu škody 
v celom rozsahu. 

Dodávateľ je ot>oznámený so sl<utočnosťou, že SE ako <len 
skupiny Enel sa pri riadení obdiodných činnosti a vzťahov 
riadia prinópmi zakotvenými v SE. a.s. Etickom kódexe a v 
Pláne nulovej tolerancie voči korupcii, ktorých znenia sú 
zverejnené na Internetovej stránke b!tQ;fl\'!YiY~~~?,~'ŕ;/5,Yl 
{ďalej ako .princípy"). Oodávater berie na vedomie, že SE si 
želajú, aby sa ich Oodávatelia pri riadení svojich obchodnýäl 
činností a vzťahov riadili rovnakými prinópmi. 

Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu Ulavretia Zmluvy nie je 
účastníkom prebiehajúceho súdneho sporu alebo aroitráineho 
konania vedeflého proti SE. 

Z02NAM DODÁVATEĽOV SE 

Dodávateľ berie na vedomie, že podpisom Zmluvy bude 
iaradený do interného zoznamu dodávateľov SE (ďalej len 
..Zoznam dodávaterov SE"). V prípade, že: 

a) je miestom výKonu prác alebo poskytovania služieb sidlo 
SE alebo areál SE a pra:oovnik Dodávateľa, na tomto 
mieSte utrpel pri plnení pracovných povinnosti 
vyplývajúcich zo Zmluvy ~istrovaný pracovnr úraz 
s dižkou práceneschopnosti vä&u ako 30 dni alebo 
smrteľný prarovný úraz, alebo 

b) Dodávateľ porušuje záväzky vyplývaj~ zo Zmluvy, 

bude účasť Dodávateľa v Zozname dodávateľov SE dočasne 
pozastavená priradením statusu ,.suspendovaný" až do zistenia 
priôn a všetkých okolnosti Vll\iku registrOvaného prat'OVflého 
úrazu, alebo do vykonania nápravy. 

V pripade, fe na základe zistenia pian a všetkých okolnosti 

16.2 

16.3 

16.4 

xvu. 
17.l 

17.2 

vzniku registrovaného pracovného úrazu dospejú SE k záveru, 17.3 
že Dodávate! vznik registrovaneho pracovného úraN nezaviml, 
alebo v pripade záväzkov zo Zmluvy, ktoré porušil, vykonal 
nápravu v lehote stanO\/enej SE v písomnom upozornení, SE 
rozhodnú o opätovnom zaradení Dodávateľa do Zomamu 
dodávateľov SE vymazaním statusu .suspendovaný". 
v opačnom prípade bude Dodávateľ zaradený do zoznamu 
vylúčených dodävateľov SE (ďalej len .Zoznam vylúčených 
dodávateľov SF). 

V prípade suspendovania Dodávateľa 11 Zozname dodávatel'ov 
SE zašlú SE Dodávateľovi písomné oznámenie o suspendOllC!ni. 
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spolu s dôvodmi suspendovarna. Rovnak'(m spôsobom bude 
Dodávateľ iofonnovaný aj o opätovnom zaradení do Z02t1amu 
dodávateľov SE, resp. o zaradení do Zoznamu vylúčených 
dodävatel'ov SE. 

Do Zomamu vyl~ dodávateľov SE bude O<ldávater 
zaradený v prípade, ak sa Dodávateľ dOpustll takého 
porušenia Zmluvy, ktore ObZ alebo Zmluva definuje ako 
podstatné porušeníe Zmluvy. 

V pripade zaradenia do Zoznamu vylúčených dodával'el'ov SE, 
zašlú SE Dodávateľovi pisomné oznámenie o zaradení do 
Zoznamu vyiOCených dodávateľov SE, spolu s dôvodmi 
zaradenia do Zoznamu vylúčených dodávateiov SE. 

Dodäval'eľ zaradený v Zozname vylúčenýdl dodávaterov SE 
môže požiadať o opätovné zaradenie do Zoznamu dodávateľov 
SE až po uplynutí 12 mesiacov od zaradenia do Zoznamu 
vylú&ných dodávateľov SE, ak predloží SE žiadosť o opätovné 
zaradenie do Zoznamu dodávateľov SE, spolu so zoznamom 
lľealilOvaných nápravných opatrení, ktoré budú úOnne 
zamedzovať porušovaniu záväzkov Dodávateľa. Po 
vealizovani näptavnýdl opatrení je Dodávate!' povinný 
umož111' SE overenie zrealizovaných nápravných opatrení 
formou kontroly - auditom u Dodávateľa. Na základe výsledku 
auditu SE rozhodnú o opätovnom zaradení Dodávatera do 
Zoznamu dodávateľov SE. 

Suspendovaní Dodávatelia alebo Dodávatelia zaradení do 
Zoznamu vylúčených dodával'eľov SE nebudú spÍňať 
poijadavku na uchádzača v zmysle všeobecných podmienok 
súťaie SE pre účasť v súťažiach vyhlasovaných podľa 
interných predpisov SE (lj. mimo zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávéllll). 

UKONČENIE ZÁVAZKOVÉHO VZŤAHU 

SE a Dodávateľ sa dohodfi, že Zmluva zaniká: 

a) dodaním Plnenia a splnením sUvisiadch zmlovných 
povinoosti Zmluvných strán, 

b) uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá, 

c) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

d) písomnou výpoveďou podľa bodu 17.2 VOP, 

e) písomným odstúpením od Zmluvy podľa bodu 17.3 . 
VOP. 

Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, SE majú právo Zmluvu 
na opakujúce sa plnenie, uzavretú na dobu určitú, vypovedať 
bez IJ'ledenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou 
lehotou, ktorá zaäna pl~út' prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi. 
V prípade Plnenia charakteru diela sa Dodávateľ zaväzuje 
OdoVZdať SE dielo v stave. v akom sa nachádza v čase 
skončenia výpovednej lehoty, a SE sa zaväzujú zaplatil' 
Dodávateľovi iba sumu, o ktorú sa obOhatil, s ohl'adom na 
mieru rozprat·ovanosti diela. Táto suma bude stanoYená na 
základe dohody Zmluvných strán. V prípade, že sa Zmluvné 
strany nedohodnú do 15 dní od skončenia Zmluvy, táto suma 
bude stanovená SE. 

Klofákoľvek Zmluvná strana má pravo okamžite odstúpiť od 
ZmlUl/Y v nasledovnýdl pripadoch: 

a) druhá Zmluvná strana poruší zákoMé povinnosti a~ 
povinnosti ~novené Zmluvou alebo VOP nie 
podstatným spôsobom a napriek písomnému 
upoiotTieniu nellykoná nápravu v lehote stanovenej SE 
v tomto upozornení, 

b) druhá Zmluvná strana poruší zákonné povinnosti alebo 
povinnosti ustanovené Zmluvou alebo VOP podstatným 
spôsobom, pričom za podstatné porušenie sa považuje 
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najmä porušenie takto V'fslovne definované v Zmluve 
alebo vo VOP. 

17.4 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

a) nedodržanie dohodnutého termfnu na odstránenie vady 
Plnenia, resp. omeškanie s odstránením vady zi.stenej 
v priebehu vykonävania Plnenia. ktorá bola 
zaznamenaná v Denníku, v reklamácii, prípadne v inom 
obvyklom zázname, s ktorým bol Dodávateľ 
oboznámený, 

b) ak Dodávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so 
zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa 
nekalo-súťažného konania, koná v rozpore s právnymi 
predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojím 
konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy 
SE, 

c) ak Dodávateľ pri Plnení pre SE porušil, obišiel alebo 
nedodržal platné právne predpisy lebo interné pravidlá 
SE týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, 
vstupov do objektov SE, zákaz nelegálneho 
zamestnávania vyplývajúci z právnych predpisov 
platných na území SR alebo podmienky uvedené v 
Bezpečnostno-technických podmienkach plnenia v SE, 

d) ak voči Dodávateľovi bol vyhlásený konkurz, Je 
v likvidácii, alebo bolo proti Dodávateľovi zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 
zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

e) ak Dodávateľ, štatutárny orgán Dodávateľa, alebo člen 
štatutárneho orgánu Dodávateľa bol právoplatne 
odsúdený za trestný ôn korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie pójmu z trestnej onnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny, za trestný čln založenia, zosnovania 
a podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin 
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, alebo 
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí 
s padnlkaním, 

f) ak Dodávate!' má evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia, 

g) ak Dodávateľ má evidované daňové nedoplatky, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

h) ak Oodävateľ stratil oprávnenie dodávať tovar, 
uslMočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, 

i) ak Dodávateľovi bolo preukázané závažné porušenie 
odborných povinností, 

j) porušenie obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti o 
dôverných informáciách, 

k) ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek z povinnosti uvedených 
v Jednotlivých bodoch Vyhlásenia o subdodávateľoch, 
kl:Oré tvorí prílohu Zmluvy, 

1) ak. Dodávateľ postúpil alebo zriadil záložné právo na 
pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu SE v rozpore s 
ustanovenim bodu 7.27 VOP, 

m) ak SE vznikne povinnosť ručiť za DPH za Dodávateľa v 
zmysle bodu 7.23 VOP. 

V prípade, že SE odstúpia od Zmluvy z dôvodu jej porušenia zo 
strany Dodávateľa, môžu sl SE uplatniť voči Dodávateľovi 

zmluvnú pokul\J v zmysle bodu 10.9 VDP. 

17.S v záujme odstránenia všetkých pochybností sa Zmluvné strany 
V'fslovne dohodli, že SE sú oprávnené od.stúpiť od celej Zmluvy 
aj v prípade, ak sa porušenie Zmluvy, a ui podstatné alebo 
nepodstatné, týka Iba ktoréhokoľvek jednotlivého Plnenia. 

l7.6 Pokiaľ nie je Zmluve uvedené inak, odstúpenie od Zmluvy je 
účinné dllom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 
Zmluvnej strane. 

17 .7 v prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany dohodnú 
do 15 dní spôsob vysporiadania záväzkov z ukončeného 
záväzkového vzťahu. v prípade chýbajúcej dohody zaplatia SE 
Dodávateľovi len sumu dlžnú za práce, služby alebo výkony 
vykonané a vyfakturované pred dátumom účinnosti ukončenia 
Zmluvy, s výnimkou fakturovanej DPH, ak Dodávateľ nepotvrdí 
SE písomne pri dodaní, že Dodávateľovi nevzniKá povinnosť 
ručenia za daň v zmysle § 69 ods. 14 Zákona o DPH, 
alebo v prípade, že je zverejnený v zozname vedenom 
Anančným riaditeľstvom SR. Dodávate!' je oprávnený zadržať 
DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým Dodávateľ 
nepreukáže opak. 

XVllI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

18.1 Tieto VOP, Zmluva a vzťahy zo Zmluvy vyplývajúce alebo so 
Zmluvou súvisiace bolí uzavreté v súlade s príslušnými 
ustanoveniami ObZ a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, 
s vylúčením aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách 
o medzinárodnej kúpe tovaru. 

18.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o 
jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred 
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných 
právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu 
tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany 
záväzné. 

18.3 VOP sú vyhotovené v slovenskej verzii. Ak sú VOP vyhotovené 
v slovenskej a anglickej verzii, v prípade rozporu medzi 
jazykoV'fml verziami je slovenský text VOP rozhodujúci. 

18.4 Meniť a dopÍl\ať VOP je možné výlučne na základe dohody 
strán, vo forme dodatku k Zmluve, ktorej súčasťou sú VOP. 

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy sa môžu vykonať 
iba na základe dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo 
forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve, 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, 
okrem nasledovných prípadov: 

a) zmena alebo doplnenie Oprávnených osôb, ktorú 
Zmluvná strana vykoná jednostranným pfsomným 
oznámením v Denníku alebo lným písomným oznámením 
Oprávnenej osobe druhej Zmluvnej strany, 

b) zmena alebo doplnenie subdodávatefa v zmysle prílohy 
Vyhlásenie o subdodávateľoch, ktorú Dodávateľ vykoná 
jednostranným písomným oznámením doručeným 
Oprávnenej osobe SE, na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu SE s takouto zmenou alebo 
doplnením (Dodávateľ Je povinný predložiť žiadosť o 
zmenu alebo doplnenie subdodávateľa, vrátane dokladov 
preukazujúdch splnenie požiadaviek na technickú 
a odbornú spôsobilosť subdodávateľa, Oprávnenej 
osobe SE, ktorá zabezpeä posúdenie takejto žiadosti v 
zmysle interných predpisov SE), 

c) zmena pracovníka vykonávajúceho Plnenie, ktorú vykoná 
Oprávnená osoba SE zápisom v Denníku, resp. Iným 
záznamom, na základe preukázania splnenia požiadaviek 
na technickú a odbornú spôsobilosť zo strany 
Dodávateľa. 

Strana 11 z 1 2 

Slovenské elektrárne, <1.s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Brallslava 
zapisaná v Obchodnom re9istri Okresneho s~du Bratislava I. Odd. Sa. vložka číslo : 2904/B; 

!CO: 35 829 052, re DPH: SK2020261353 

A:-.. ~lOVHISKE 
'!!:! fl!Kl~ARNf 

• 



Slovenské elektrárne( a.s. - Vši-.:obecné obchodné podrnienky 

18.5 Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa v budúcnosti stane 
neplatným, ostatné ustanovenia VOP ostávajú v platnosti 
v plnom rozsahu. 

18.6 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa 
alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok 
je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa SE a Dodávateľ písomne 
nedohodnú inak. 

18.7 V prípade, že Dodávateľ má sídlo v zahraničí a Zmluvné strany 
sa nedohodli v Zmluve na inom komunikačnom jazyku, stáva 
sa komunikačným jazykom jazyk anglický. 
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1 
1.1 

1 .2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 
Bezpečnostno~technícké podmienky plnenia v SE, a.s. 

V5eobecné ustanovenia 
Beipe.čnostno·technické podm!en'<y plnenia v 
SIOYenských elektrárllach, a.s. (ďalej len ~BTP") 9j 
neoddeliteľno1.1 súčasťou Zmluvy v prípada 
zmll.Nného plnenia reallzovanéhO v priestoroch SE. 

Odchyklé dojeclnanla v zmluve majú prednosť 
pred znením BTP. 

Bez ohľadu na pomenovanie v zmluve sa 
Slovenské elektrárne, a.s. oznalujú ako .se". 
V rámci SE stí prevád?kov.mé nasledovné závody: 

• Atómové elekträme Mochovce (EMO), 
• Atómové elektrárne Bohunice (EBO), 
• Elektrárne Nováky (ENO), 
• Elektrárne VoJany (EVO), 
• Vodné elektrárne (VET). 

BTP sú platné pre všetky typy elektrárni, ooem 
vyu1<1čených ustanover.í, ktoré platia len pre určitý 
typ elektrárne. 

Dodávateľ svoje práva a pO'.llnnosti uplatňuje cez 
oprávnenú osobu SE, ktorá je uvedená v Zmtwe -
Oprävneni osoba SE, oprávnený 
zamestnanec, alebo technický dozor 
v ptíp11de, fe je to uvedené v BTP. 

z.a Dodhatera sa považuje zhotovitel' diela, 
vy'.conävatel' opravy, údrf.by, opravy, alebo Új)ravy 
ved, vykonávateľ prár, poskytovateľ služby, 
vriitane dodávky tovarov. za Dodávateľa sa 
povafuje samotný Dodávateľ oznatený v záhlaví 
Zmluvy, ako aj jeho subdod6vateJla a ich právni 
nilslvpCl)vla. Ustanovenia BTP, v ktorých sa 
nachádza 01oačenle .-Dodávatef", sa vzťahujú na 
tuzemského aj zahraničného dodávatefa. Za 
pracovnlkov Dodávateľa sa považujú všetci 
slovenskí 11 zahr11ničnf zomcstnaocl Dodávateľa 
a zamestnanci jeho Sllbdodávatel'ov a 
subdodávalelia (ďalej len . pracovníci 
Dodávateľa"). SE svoje práva a povinnosti 
uplatňujú cez oprávnenú osobu Dodávateľa, ktorá 
musí byt' nepretržite k dispozlcii počas rea~zácie 
zmluvnýdl výkonov, ktor.i bude partneróm 
oprávnooej osobe SE pri organizovaní zmluvného 
plnen~a a ri5ení problémov v súvislosti 
s realizáciou zmluvných výkonov, a ktorá je 
uvedená v zmlwe ako Oprbnená osoba 
Dodávateľa. 

ZmluvnVml výk0M1I a zmluvným plnením r.a účely 
týchto BTP a Zmluvy sa rozi.meJú všetky zmluvne 
dohod~ poskytované plnenla, sluiby, výkon 
prác, vrátane dodávky tovarov a výkony činností 
Dodávateľa, ako aj zhotoven'e diela (ďalej leri 
. Plntinfc"). 

Za pnc:ovisko podľa týchto BTP sa l)O'r.duje 
miesto zhotovovania dlela, vykonávania prie, 
stavenisko, miesto vykooävanla opravy, wržby, 
opmy alebo úpravy ved, poskytovania služby, 
a to bud v zmysle zákazky v tepelných a vcxlných 
elektrárňach, alebo v 1mysle pracovného príkazu v 
jadrových elel<ttárňach {ďalej len 
,.z6knkaf PPť'), ktoré je Dodávateľom zápisnične 
prevzaté od SE. 

Uplatnením zmluvných pokút za ne:.-plnenle 
povtnnostr oodávatel'a uvedených v 6TP nie je 

1.9 

2 

2.1 

2.2 

2.2.1 

dotknuté práve SE na náhradu škodv v ~ 
rozsalv. 

Ustanovenli uvedené v týchto BTP platia 
v rovnakom rozsahu aj pre všetkým 
S\Jbdodávatel"ov a pracovníkov subdodávateľov, 
ktorf musia mar uzavretú zmluvu s Dodávateľom 
za účelom realizácie Plnenia alebo jeho ča.sti. Za 
plnenie ustanovení STP každým subdodávateľom 
rodpovedó Dodávateľ. 

Školenia 
Všetd pracovníci Oodávatefa vstupujúci do 
priestorov závodov SE sú povinní pred začatím 
plnenia absolvovať vstupné školenie na zisi<anie, 
resp, udržanie všeobecnej spôsobllostl pre vstup 
a b&Pečný pohyb, pobyt a výl<.on zmluvných 
Pilení v priestoroch SE v závislosti od konkrétneho 
závodu, v zmysle nasledujúelch ustanovení. 
Predmetné školenia ne.nahrádzajú periodické 
školenla zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo 
zákona, ui absolvovaO:e kt orých je zodpovedný 
Dodá\later. Platnosť vstupného školenia je 
maximálne 24 mesiacov, pokiaľ v texte BTP nie sú 
uvedené Iné pofiadavky. 

Jadrové elektrárne (ávod At6mové 
elektrárne Mochovce - EMO a závorl 
Atómové elektrirne Jaslovské 8ohunk e -
EBO) 

Pracovnld Oodávatel'a sú povinní absvlvovať 
nasiedovné školenia v závislosti od charakteru 
vykonávaných činností v pr1estoroch SE.: 

a) Pracovníci Dodávateľa vykonávajúci práce 
v sektoroch 3, 4, S alebo 6 jadrových 
elekträrnl {ďaleJ len .JE") ~bsolvulú 
#vstupné školenie# za úhradu v SVS VUJE 
a.s., Trnava, pred vstupom do JE 
Organizácia vykonávajúca .vstupné 
školenie" (ŠVS VUJE, resp. JE) vydá 
úspešnému absolventov! doklad 
o obsolvowinl vstupného školenia. 

b) • Pracovnici Dodávateľa vykonávajúci 
práce v Sl!ktoroch 1 alebo 2, alebo 

• zamestnanci 2ahraníčného Dodávateľa 
vykonávajúd práce v sektx>roch 1 až 6 

absolvujú „vstupné školenie~ v EBO alebo 
EMO. Šltolenle je koordinované útvarom 
prípravy personálu JE a je bezplatné. 

c) Pracovnici Dodávateľa vykonávajúci 
zmluvné výkony v kontrolovanom pásme 
JE absolvujú aj .školenie pre vstup do 
kontrolovaného pásma JE'" z pravidiel 
ratbčnej ochrany, kotlČlace písomnou 
~. Školerie Je koO«llnoVané 
úlVl!rom Radiačnej ochrany a je 
bezlllatné. 

d) Vedúci prác Dodávateľa absolvujú 
. iikoltnle vedúcich prác dodivatel'ov" 
v ur~ých l'ermlnoc:h, spravidla ~ 
orvou oenerálnou opravou v príslušnom 
roku. Počas roka absolvujú školenie podľa 
aktuMnej potreby a požiadavky SE. 
Školenie je koordinované útvarom Prípravy 
personálu. Školenie je bezplatné. Jeho 
absolvovanie v JE je podmienkou zaradenia 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republik~, rč9: 3s 629 052, 
registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddlol: Sa, vtozka c.: 2904/B 

Stľllna 1 z 19 



Pn'loha č. v6, 01042014 

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 
Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

účastníka školenia do zoznamu vedúcich 
prác Dodävateľa. Dodávateľ následne 
preukázateľne zaškolí ostatných svojich 
pracovníkov z preškolených tém na základe 
µOOkladov poskytnutých SE. 

2.2.2 Dodávateľ konzultuje požadovaný typ 
.vstupného školenia" s SE. 

2.2.3 Školenia sú zamerané na špecifické podmienky 
zmluvných výkonov v JE a sú ukončené 
písomnou skúškou. 

2.3 Tepelné elektráme (závod Elektráme 
Nováky - ENO a závod Elektrárne Vojany -
EVO} 

2.3.l Školenia zabezpečujú SE v ENO a v EVO. 
Školenia sú zamerané na špecifické podmienky 
výkonu Plnení v príslušnom závode tepelných 
elektrárni (ďalej len HTE"). 

2.3.2 SE vydajú účastníkovi školenia doklad 
o absolvovaní vstupného školenia. 

2.4 Vodné elektrárne (závod Vodné elektrárne -
VE) 

2.4.1 Všetci pracovnici Dodávateľa vstupujúci do 
vodných elektrární (VE) sú povinní (minimálne 
týždeň pred nástuoom na pracovisko VE) 
absolvovať vstupné školenie. Školenie 
zabezpečujú SE v sídle závodu VE v Trenčíne. 

2.4.2 SE vydajú účastníkovi školenia doklad 
o absolvovaní vstupného školenia. 

2.5 Všetky typy elektrární 

2.5.1 Pracovníci Dodávateľa sú povinní absolvovať 
pred prvým vstupom na pracovisko SE 
Nástupné Školenie na pracovisku - poučenie 
o aktuálnych pracovných a bezpečnostných 
rizikách špecifických pre konkrétne druhy práce a 
konkrétne pracovisko. Školenie je organizované 
SE, v termíne dohodnutom s Dodávateľom. O 
vykonaní školenia vyhotovia SE zápis do 
Stavebného / Montážneho denníka / Denníka 
služieb (ďalej len .Denník"), resp. do 
Záznamníka školení. 

3 Podmienky povolrovania vstupov 
a vjazdov do objektov závodov, 
Fyzická ochrana 

3.1 Systém fyzickej ochrany {FO) na jednotlivých 
prevádzkach SE je tvorený kombináciou 
mechanických zábranných prostriedkov, 
technických zabezpečovaách prostriedkov, 
režimových opatrení a Činnosťou pracovnikov 
fyzickej ochrany, vykonävanou zamestnancami SE 
alebo Súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej 
len .,SBS'). Fyzickú ochranu vykonávajú SE 
vlastnými zamestnancami, alebo na základe zmluvy 
aj Súkromná bezpečnostná služba (ďalej len 
„SBS"). Na bezobslužných elektrárňach je 
elektronický zabezpečovaó systém napojený na 
políciu alebo na bezpečnostnú službu SE. 

3.2 Pracovnici Dodávateľa, vstupujúci do priestorov 
prevádzok SE, sú povinní dodržiavať 
implementované opatrenia systému fyzickej 
ochrany, pravidlá uvedené v nasledujúcich 
ustanoveniach BTP, a dodržiavať pokyny 

pracovnikov fyzickej ochrany. 

Za pon1šenie povinností uvedených v bode 
3.2 si SE môžu voči Dodávaterovi uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR. 

3.3 Povoľovanie vstupov pracovníkov 
dodávateľa 

3.3. l Predpokladom pre povolenie vstupu pracovníkom 
Dodávateľa do priestorov SE je predloženie 
nasledovných dokumentov na vrátnici 
ktoréhokoľvek závodu, na ktorom bude 
plnenie vykonávané v zmysle zmluvy (v prípade 
VE Oprávnenej osobe SE), minimálne 10 
pracovných dní pred začatím plnenia v zmysle 
zmluvy: 

3.3.1.1 Zoznam identifikačných údajov pracovníkov, 
ktorí budú realizovať plnenie podľa Zmluvy, 
v elektronickej forme v požadovanej štruktúre 
podľa preddefinovaného vzoru dostupného na 
nasledovnej webovej stránke SE: 
tl\t,p: ! f W}Y_ťL.."S!;;,~k0KfQ_Q.S.QC<JVar;J.\;_:?..:: 
QIS_9ai/ot;.;;J:.-Kít\@j}iflRDY9J.Ovar:i!g-vs_ti!JH:>'-L 
~;{~f:.ir'?_!Q.t;~ 

3.3.1.2 Originály podpísaných súhlasov so 
spracovaním osobných údajov všetkých 
vstupujúcich pracovníkov v písomnej forme. 

3.3.1.3 Kópie nasledovných dokladov za každého 
vstupujúceho pracovníka Dodávateľa: 

a) v prípade vstupov pre JE 

o doklad o absolvovaní vstupného 
školenig. 

o Výpis z registra trestov - nesmie byť 
starší ako 3 mesiace pred prvým 
očakávaným nástupom pracovníka 
Dodávatel'a na poskytovanie Plnenia v 
JE a jeho predkladanie sa požaduje 
opakovane každé tri roky. 

V závislosti od typu priestorov SE, 
v ktorých bude Plnenie vykonávané, je 
Dodávateľ povinný priložiť aj: 

o Osvedčenie zo skúšky psychickej 
spôsobilosti (v prípade vstupu do 
chráneného alebo vnútorného 
priestoru JE) - vykonanej na 
psychologickom pracovisku, ktoré je 
držiteľom osvedčenia na vykonávanie 
psychologickej činnosti, a požaduje sa 
jeho predkladanie opakovane každé 3 
roky, pokiaľ psychologické pracovisko 
neurčilo inú platnosť osvedčenia. 

o Doklady v zmysle bodov 10.4 a 10.5 
(v prípade vstupu do priestorov 
s ionizujúcim žiarením). 

V prípade vstupov do oboch závodov JE 
(EMO, EBO), je postačujúce predložiť 
platné doklady len v jednom z nich. 

b) v prípade vstupov pre TE a VE 

o doklad o absolvovaní „vstupného 
školenia" 

3.3.2 Následne po splnení predpokladov v zmysle 
predchádzajúceho bodu, minimálne 10 
pracovných dní pred začatím plnenia, 
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Dodávateľ predloží Oprávnenej osobe SE 
určenej pre každý závod SE, nasledovné 
dokumenty: 

a) Žiadosť o oovolenje vstupu pracovnlkov 
na plnenie v elektronickej forme 
v požadovanej štruktúre podl'a 
preddefinovaného vzoru, dostupného na 
nasledovnej webovej stránke SE: 
11-Uo:l/www.seas.sk{sl$/Q.hs.lllravanie·ij· 
ru:ajlljfQQ.$!!!Laxa1~L.P.9.l!.9l9.Y..1l.!!l~.:Yál\iPov..: 
!'!li;:~!@rfle.. 

b) Doklad o zaškolení oracovníkov vedúcim 
prác v zmysle bodu 2.2..ld). 

v závislosti od druhu Plnenia je Dodávateľ 
povinný priložiť aj: 

c) Doklady o odbomei soôsobilosti 
a vzdelaní pracovníkov: 

• cl - Zoznam dokladov v elektronickej 
forme v požadovanej štruktúre podľa 
preddefinovaného vzoru, dostupného na 
nasledovnej webovej stránke SE: 
bJ!Q: I jľ~.il?"ill~-LQQ.!it~.L<lY~D!~·<!.: 
Q.teQsl.il.QbsiQravanie/Q.Q.\1l[mi.anie: 
~lektrarm;. 

• c2 kóoie dokladov o odbornej 
spôsob~osti a vzdelaní pracovníkov, ak 
je pre reali2áciu predmetu plnenia 
potrebná v súlade s právnymi predpismi 
SR a poiiadavkami SE. Ak zahraničný 
Dodávateľ realizuje Plnenie na základe 
ekvivalentných oprávnení Dodávatel'a 
a osvedčení o odbornej spôsobílosti jeho 
pracovníkov, vydaných orgánmi z 
äenských štátov EU, alebo tretích krajín, 
tieto doklady musia spfňať požiadavku na 
rovnocennosť dokladov v zmysle zákona 
č. 293/2007 z. z. o uznávaní odborných 
kvalifikácii, pripadne vydaním 
rozhodnutia o uznaní odbornej 
spôsobilosti Národným inšpektorátom 
práce (v zmysle § 6 ods. l písm. e) 
zákona 125/2006 Z.z. o Inšpekcii práce 
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 
Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o imene a doplnení 
niektorých zákonov) pre annosti u11edené 
v zozname regulo11aných profesii 
v Prílohe č. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V prípade, že Dodávateľ do priestorov SE bude 
vnášal' náradie, pripravky a materiál, je 
povinný predložiť nasledovný dokument 
samostatne pre náradie a prípravky Dodávateľa, 
ktoré po skončení zmluvy budú z priestorov SE 
odnesené, a samostatne pre materiál, ktorý bude 
zabudovaný v rámci plnenia Zmluvy: 

d) Žiaclosť o poyolenje orenosu materjá!u 
cez vrátnícu v elektronickej forme 
v požadovanej štruktúre podľa 
preddefinovaného vzoru, dostupného na 
nasledovnej webovej stránke SE: 
lltl.o.;Llwww~~s.~Lohfil.<l.@.Y.il.IJ.ie.:?i.: 

PE~J~.POVOioyanjg;_~lJP.QY: 
~e. v súlade s požiadavkami bodu 
6.1.5. 

v prípade, že Dodávateľ potrebuje pre účely 
plnenia zmluvy vstúpiť do priestorov SE 
vozidlom, Je povínný predložiť nasledovný 
dokument: 

e) Žiadosť o ooyoleoje vjazdu yozldjel 
v elektronickej forme v požadovanej 
štruktúre podľa preddefinovaného vzoru, 
dostupného na nasledovnej webovej 
stránke SE: 
b!ti:.>;Ll~~Yi,~il.$~!lliil..t?.X9J!!f.:.il..:. 
w:.e~taravanielnovolovanJ.e.::Y~tl.!.Q.Q\!:· 
tlektr<u:Qe. K žiadosti o vstup vozidiel je 
Dodávateľ povinný predložiť kópie 
technických preukazov všetkých 
vstupujúcich vozidiel. Vstup motorových 
vozidiel do jednotlivých závodov je 
povolený len na nevyhnutnú dobu 
nakládky a vykládky, resp. na nevyhnutný 
čas plnenia Zmluvy. V odôvodnených 
prípadoch môžu SE udeliť výnimku. 
V prípade úniku nebezpečných látok 
z motorového vozidla nebude takémuto 
vozidlu povolený vstup do priestorov SE. 

3.3.3 Povolenie vstupu pracovníkom Dodávateľa 
schvália SE elektronicky, po splnení všetkých 
vyššie wedených požiadaviek. vsrup bude 
povolený len po dobu trvania zmluvného vzťahu. 
V prípade potreby povolenia vstupu pracovníkovi 
Dodávateľa na plnenie ďalšej zmluvy, nie je 
potrebné opakovane predkladať doklady, ktoré 
už boli predložené v minulosti v zmysle bodu 
3.3.1, pokiaľ ich platnosť ešte nevypršala. 

3.3.4 Po schválení vstupu si každý pracovník 
Dodávateľa, resp. v prípade VE pracovník 
Dodávateľa, ktorého urči Oprávnená osoba SE, 
vyzdvihne na vrátnici, resp. v prípade VE na 
vrátnici riaditeľstva VE v Trenčíne, identifikačnú 
kartu vstupu (ďalej len . IDK vstupu"), ktorú je 
povinný v areáli závodu SE neustále nosiť na 
viditeľnom mieste. 

3.3.5 !OK vst'\Jpu sú pracovníkom Dodávateľa 
vydávané len na dobu platnosti Zmluvy, resp. 
len na príslušný časový úsek v prípadoch 
čiastkového alebo opakovaného plnenia na 
·základe Rámcových alebo dlhodobých Zmlúv. Po 
uplynutí termínu udelenia vstupu bude IDK 
vstupu zablokovaná. Rovnako aj v prípade straty 
odbornej spôsobilosti pracovníka bude IDK 
vstupu zablokovaná. 

3.3.6 Po skončení platnosti Zmluvy je každý pracovník 
Dodávateľa povínný vrátiť IDK vstupu na vrátnici 
do 5 pracovných dni od ukončenia platnosti 
Zmluvy. 

Za porušenie uvedenej povinnosti si SE 
môžu uplatniť voči Dodávatel'ovl zmluvnú 
pokutu vo výške 30,- EUR za kaidú 
nevrJtenú IDK vstupu. 

3.3. 7 Dodávateľ sa riadi ustanoveniami tohto článku aj 
pri každom novom násrupe pracovníka na 
plnenie Zmluvy. 

3.4 Pravidlá v.stupu a správania sa v priestoroch 
SE 

3.4.1 Pracovníci Dodávateľa vstupujú do priestorov SE 
výhradne kontrolovanými vstupmi 
prostredníctvom IDK vstupu. 
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3.4.2 Dodávate!' zodpovedá za to, že jeho pracovníci 
neumožnia vstup do priestorov SE inej osobe 
poskytnutím vlastnej Identifikačnej karty alebo 
preukazu s fotografiou, nezneužijú cudziu 
identifikačnú kartu alebo preukaz s fotografiou 
a nepoužijú bezdôvodne núdzové východy bez 
zaregistrovania sa, 

Za porušenie týchto povinnosti si môžu SE 
uplattJlť voči Dodávlttel'ovi zmluvnú pokutu 
vo výške 800„- EUR za každé porušenie. 
Pracovnk:i budú zar;rde11f do diltilbázy 
nežiaducich osôb_, ktorým je zakázaný vstup 
po dobu trvania Zmluvy, maximálne n;1 
dobu 12 mesiacov od porušenia, 

3.4.3 Pracovníci Dodávateľa sú povinní pridelenú 
identifikačnú kartu alebo preukaz chrániť pred 
stratou, zničenfm, poškodením alebo krádefou. 

Za porušenie týcbtrJ povinností. si mŕJžu SE 
uplatnlt' voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 30- EUR za každú stratu, zničenie„ 
poškodenie alebo krádež identifikačnej 
kmty alebo preukazu, zahŕiúljúcu náklady 
na vyclitnie novej ídentifikilčnej karty alebo 
preukazu. 

3 .4.4 Stratu alebo krádež identifikačnej karty alebo 
preukazu je Dodávateľ povinný v prípade 
každého pracovníka okamžite hfáslť SBS, Stratu 
alebo krádež identifikačnej karty pre vstup do KP 
nahlási pracovníkovi radiačnej ochrany, ktorý 
kartu vydal. V prípade, že stratu alebo krádež 
nenahlási, znáša všetky näs!edky zneužitia 
identifikačnej karty alebo preukazu 
a pracovníkovi môže byť zakázaný vstup do 
priestorov SE. 

Polda/' spôsobená škoda nebude uhradená~ 
príslušnému pracovníkovi nebude 
umožnenýd'alšívstup do objektov SE. 

3.4.5 Každý pracovník Dodávateľa, ktorý pracuje 
v priestoroch JE, je okrem IOK vstupu povinný 
mať pri sebe identifikačnú kartu Zmluvy (IDK 
zmluvy). Táto identifikačná karta mu bude 
pridelená od Oprávnenej osoby SE pre danú 
Zmluvu. v prípade straty ]e každý pracovník 
Dodávateľa povinný oznámiť túto skutočnosť 
Oprávnenej osobe SE. Pracovníci Dodávatel'a sú 
povinní IDK zmluvy vrátiť najneskôr do prevzatia 
posledného plnenia uskutočneného Dodávateľom 
na základe príslušnej Zmluvy, 

3.4.6 Pr! vstupe do JE sú pracovníci Dodávateľa 
povinní nahlaoovať pracovníkovi FO ich 
predchádzajúce zdravotné rádlologkké 
vyšetrenie s použitím kontrastnej rádioaktívnej 
látky (rádiofarmakom), resp. liečbu 
rádiofarmakom, Sú tiež povinní predložiť 
potvrdenie o absolvovaní vyšetrenia, resp. liečby 
s podaním rádioaktívnej látky (rádiofarmaka). 

3.4.7 Pri vstupe do priestorov SE má zamestnanec SBS 
alebo iný poverený zamestnanec SE právo 
vykonať osobnú kontrolu vnášania nepovolených 
veá. 

3.4.8 Pri vstupe do priestorov SE, 1:1ko aj počas pobytu 
v priestoroch SE má zamestnanec SBS, 
bezpečnostný technik SE alebo poverený 
zamestnanec SE právo vyzvať praqivníkov 
Dodávateľa, aby sa podrobili skúške na 

prítomnosť alkoholu alebo požitia omamných 
a!ebo psychotropných látok, vykonať takúto 
skúšku, ako aj dohliadať pri tejto skúške. 
Výsledok dychovej skúšky nad O,OOmg/I 
(0,00 promile), sa považuje za po:dtívny 
výsledok a bude zaregistrovaný. 

3.4.9 Odmietnutie skúšky na prítomnoi;f;' 
alkoholu/požitia omamných alebo 
psychotropných látok sa považuje za 
pozitívny výsledok, kontrofovanému 
pracovníkovi Dodávateľa bude odobratá IDK 
vstupu na dobu platnosti Zmlwy s Dodávateľom, 
najviac však na 12 mesiacov a bude v sprievode 
zamestnanca SBS alebo iného povereného 
zamestnanca SE vykázaný z priestorov SE. 

V prfpade potvrdenia pozitívneho výsledku 

- Ak bola vykonaná orientačná skúška na 
prítomnosť omamných a psychotropných 
látok s pozitívnym výsledkom, 
kontrolovanému pracovníkovi Dodávateľa 
bude odobratá IDK vstupu a nebude mu 
povolený vstup, resp. bude z priestorov SE 
vykázaný v sprievode SSS, pričom bude 
privolaná polícia, ktorej bude pracovník 
Dodávateľa odovzdaný na preverenie 
zisteného stavu. Policajný orgán zabezpečí 
preverenie oznámenia. Pokiaľ soi 
nepreukáže, že pracovník Dodávateľa bol 
pod vplyvom omcimných alebo 
psychotropných látok, bude mu následne 
umožnený vstup do priestorov SE a bude 
môcť pokračovať vo výkone práce. Pokiaľ 
sa potvrdí pozitívny výsledok, postupuje sa 
rovnako, ako v prípade pozitívneho 
výsledku dychovej skúšky nad 0,29 mg/I. 

- Ak bola vykonaná dychová skúška 
pomocou OVt;?reného určeného meradla s 
pozitívnym výsledkom, pracovníkovi 
Dodávateľa bude umožnené vykonať 
opakovanú dychovú skúšku. Pri 
opakovanej skúške v prípade negatívneho 
výsledku, ak je hodnota 0,00 mg/I (0,00 
promfle), bude pracovníkovi Dodávateľa 
vstup umožnený. 

Pozitívny výsledok dychovej skúšky do 0,14 mg/I 
(0,29 promile) vrátane, sa považuje za prekážku 
v práci na strane pracovníka Dodávateľa 
a kontrolovanému pracovníkovi Dodávateľa 
nebucle umožnený vstup do priestorov SE, resp. 
pracovník Dodávateľa musí opustiť pracovisko 
a v sprievode zamestnanca SBS opusti aj 
prie5tory SE. 

J>ozitivny výsledok dychovej skúšky nad 
0,14 mg/I (0,29 promfle) sa posudzuje ako 
porušenie týc:hto BTP. v takom pripade SE 
postupujU nasledovne: 

Ak výsledok skúšky je v rozsahu 
od 0,15 clo 0,.29 mg// (0,30 - 0,60 
promile) kontrolovanému 
pracovníkovi Oodávatel'a nebude 
umoinený vstup do S~ resp. mu$í 
opustiť pracovisko a v sprievode 
zamestnanca SBS aj priestory SE, a 
bude mu zadržaná IDK vstupu do 
najbližšieho n3stupu na výkon práce 
v priestoroch SE. Ak v priebehu 
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Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 
Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

kalendAmeho roka kontroJovaný 
prilcovník Dodávateľa opakovane 
poruli zákaz poiítia alkoholu (požítia 
omamných a/alebo psychotropných 
látok)1 b11de mu zilkáraný vstup do 
priestorov. SE na dobu pfatnosti 
Zmluvy s Dod6vatefqm1 m1jviac však 
na 1.2 mc&Jscov. 

v prípade ponJfenla zákllm požftta 
alkolrolu (poz7tía omamných alebo 
psychotropnýd1 litok) akýmkol'vek d'alšfm 
pracuvnfkom Dodávateľa si SE môžu 
upliltnft' u D()(fávateľa zmluvnú pol<utu vo 
výške 800,- EUR v kaidom jeánotJivom 
prfpade. Pracovnlkovl Dodävatt1r1t bude 
z11kifzaný vstup ns dobu pliltnosti Zmluvy 
s Oodávatel'am, najv/at: však na :12 
mesiacov. 

- Ak výsledok skúlky presiahne Or-29 
mg// (viilc ako 0,60 promile) -
kontn/ovimému prawvtúkovl 
Dodávateľa b11dc odobratá 11>1< 
vstupu a nebude mu povolený 11$lllp, _ 
resp. bude z priestorov SE vykázi11tý 
v sprievode zamestnancd SBS. 
P111covnfkov/ Dodlvstel'a bude 
zakázaný vstup na dobu 
platnosti Zmluvy s Dodivateľom, 
1U1jviac však na 12 mesiacov, 
a ziroveií sl SE môžu uplatniť 
u OQdlvatera zmluvnú pokutu vo 
výške 800,· EUR v každom 
jednotlivom prípade. 

pokutu vo výšks 1.700,- EUR za každý 
prípad. Praannfk Oadlivateľa b11de 
:ear;,dsný do databázy nežiaducich os6h, 
ktorým je .ukiziln/ vstup po dobu trvania 
Zmluvy, minfm;ílne na dobu 12 me&iacov 
od pt>ru~enl;,, JHX/ľa závažnosti porušenia 
i1/ na viac. PQ111šen~ povinností uvedených 
v tomto ustanovení Dodávateľom budú 
zmluvné strany povaiwat' zo podstatné 
poruknie Zmluvy i; možnosťou 
okamžitého odstúpenia od Zmluvy. 

3.4.11 Vozidlá Dodávateľa vchádzajú do priestorov SE 
výhradne Vjazdom na to určeným, kde budú 
podrobené kontrole vnášania povolených, 
prípadne nepovolených ved a materiálu v zmysle 
bodu 3.4.10. Dodávateľ zodpovedá za nesprávne 
parkovanie, porušovanie dopravného značenia a 
nerešpektovanie zásad pohybu vozidiel v zmysle 
pravidle! vymedzených v 2ál:onom č. S/2009 z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách v 
platnom znení, na príjazdovýtfl komunikáciách v 
majetku SE, v priestoroch SE.. vrátane 
iamedzenla prejazdu zásahových vozidiel. 

Za porušenie uved"ných povinnoGtí si SE 
mDiu up/atnlt' zm/l/vnú pokutu 400, · ECIR 
za kaldé jednotlivé porušen;c a môžu 
óbmedzit' počet vydanich povolení pre 
vj11zá motorových vozidiel 

3.4.12 Dodávateľ je povinný rešpektovať nasledovné 
zvláštne režimové opatrenia v priestoroch SE: 

3.4.10 Dodávate!' sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz 
vnášanía a vynášania nePovolených ved a 
predmetov do priestorov SC. Do priestorov SE je 
zakäzané vnášal': 

zákaz vstupu a vykonávania akýchkoľvek 
zmluvných výkonov v ochrannom pásme 
technid<Ydi prostriedkov fyzickej ochrany 
t>:>..z povolenia; 

zákaz neop;ávnenej manipulácie so 
zariadenm technických prostriedkov 
fyzic:Xej ochrany a vyvolania kh 
popladiového stavu; 

- zbrane, strellvo, výbušnl.ny, nástrainé 
výbušné systémy a Ich napodobeniny; 

alkotiol, omamné a psyCl'lotropné látky; 

- mobllné teleróny do vnútomeho priestoru 
jadn:ivej elektrárne (bloková dozorňa, KP) 

- predmety nesóyisiace s pracovnov 
činnost'ou. 

Z prte."torov SE je zakázané bez povolenia 
vynášať: 

- akékoľvek predmety a materiál, k'.cný nie 
je vo vfastnfclve Dodávateľa, 

- odpad, ktorý Dodávateľ nie je oprávnený a 
povinný podta Zmluvy a týchto BTP 
ilíkvidovat'. 

Na polladanle pracovníka SSS ;ilebo povereného 
zamestnanca SE je každý povinný strpieť 
prehllaclku batožin alebo prehfiadku vozidiel a !ch 
priestorov. Na požiadanie pracovníka SSS aj 
preh5adlW osoby. 

Za vnášané a vynášané veci v molo:ovom 
vozide, s ktorým vchádza/vychádza oédávatel' 
do priestorov/z pňestorov SE, je zodpoveóiý 
Dodávateľ. 

2a J'Ol'llšenie uvedaných povinností sf 5E 
môžu upfatnlt' u Dodávateľa zmluvnú 

zákaz neoprávneného pohybu v areátt, 
nerešpektovania pokynov pre vstupujúce 
osoby a pokynov slTážnlka SBS; 

- zákaz fyzld<ého napadnutie strážnika SBS 
alebo inej osoby v priestoroch SE. 

za porušenie uwdených povlnnonl sl SE 
môžu up/at.n;ť u Dodávateľa zmluvnú 
po/lotu BOD, · EUR za každé· jednotJ;vé 
porušel1ÍI!. Y prípade, že vŕat:t!n' 
x11mestnanci Dodávatel'a opakov11ne 
porušia zvláštne rellmovt! opatrenia, môžu 
SE odstúpiť od Zmluvy s Dodáv11tefom. 
Pracovníci DIXJ5vateľa budu :zaradení do 
databázy nežl11duck:lr osôb, ktorým je 
zakáz<Jný vstvp po dobu ttVania Zmluvy, 
maximálne na dobu 1.2 mesiacov od 
op11kov4ného por11l11nia. 

3.4.13 Fotografovanie, filmovanie alebo iné 
zaznamenávanie v objektoch SE Je zakázané. 

Za porušenis uvedenq povinnosti si SE 
môiu uplatnit' u Dodáv11teľa zmluvnú 
pokutu ro výške 1.700,- EUR u každé 
porušenie. 

3.4. M Dodá'Jateľ zodpoveóá za odcudzenie alebo pokus 
od0Jó2enia veci z majetku SE, alebo z majetku 
dollávateľskej organizácie, vykonané jeho 
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3.4.15 

3.4.16 

4 

4.1 

4.2 

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 
Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

pracovníkom v priestoroch alebo na zariadeniach 
SE. 

v prípade takéhoto konania bude 
pracovník Dod.ívatel'a zr1radený do 
databázy nežiaducich osôb, ktorým je 
z;1kázaný 'Vstup po dobu trvania Zmluvy, 
maximálne n;, dobu 12 mesiacov od 
porošen/a, 

Zároveň si SE mô:ŕu uplatnir u Dadávatera 
zmluvnú pokuta vo výške 1,700,- EUR za 
každé takéto .J'ednotlívé porušenie. 
Porušenia povinnosti tohto ustanovenia 
D(JdiÍvateľom budú zmluvné strany 
považoimť zs podstatné porušenie Zmluvy 
s možnosťou okamžitého odstúpenia od 
Zmluvy. 

Dodávater zodpovedá za preukázanú demontáž 
alebo zásah do technologického zariadenia alebo 
manipuláciu s technologickým zariadením, ktorú 
vykonal pracovník Dodávateľa neoprávnene 
alebo na príkaz nadriadeného alebo manažmentu 
Dodávateľa. 

Porušenie uvedených povinnosti sa 
považlQé za podstatné porušenie Zmluvy 
s moinost'011 okamiitéhu odstúpenia od 
Zmluvy. Pracovník Dodávateľa bude 
zaradený do databázy nežiaducich osďb, 
ktorým je zakázaný vstup po dobu trvania 
Zmluvy, maximálne na dobu 12 mesiacov 
od porušenia. 

Zároveň si SE mďžu uplatniť u Dodávatera 
zmluvnú pokutu vo výške 1700,- EUR za 
každé jednotlivé porušenie. 

Dodávateľ je povinný v primeranej miere 
zabezpečiť ochranu svojho majetku a odložených 
veci v priestoroch SE. V prípade· spozorovania 
narušenia objektu, odcudzenia alebo pokusu 
odcudzenia veci 2 majetku Dodávateľa alebo SE 
zodpovedá za bezodkladné ohlásenie udalosti 
zodpovednému zástupcovi SE alebo pracovníkovi 
SBS. Ak porušením povinností uvedených 
v týchto BTP, Dodávatel'ovi vznikne Škoda m1 
jeho majetku v priestoroch SE, SE za takúto 
škodu nezodpovedajú. 

Za opakované porulem":~ uvedených 
povinn0$fÍ si SE mozu uplatniť 
u Doúávateľ<t zmluvnú pokutu vo výške 
400,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci a ochrana pred 
požiarmi 
Dodávateľ pred nástupom na pracovisko SE 
prevezme od SE (oprávnenej osoby SE, 
v súčinnosti so správcom objektu) prac:ovisko, 
s uvedením stavu BOZP, o čom vykoná zápis 
v Denníku. 

Dodávate!' sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a 
reallzácii predmetu zmluvy všetky predpisy na 
zcifstenie bezpečnosti a ochrany zdravia _pri práci 
(BOZP), ochrany pred požiarmi, ochrany životného 
prostredia, ustanovené právnymi predpismi 
a technickými normami platnými na území 
Slovenskej republiky a dodržiavať dohodnuté 

4.3 

4.4 

4,5 

4.6 

4.7 

postupy prác a technologickú disciplínu. Dodávateľ 
je povinný určiť a zodpovedá za použitie 
bezpečných pracovných a technologickýdi 
postupov, organizáciu zmluvných výkonov, 
označenie a priestorové vymedzenie pracoviska, za 
bezpečný stav pracovísk, priestorov, komunikácií 
a sociálnych priestorov prevzatých zápisnične od 
SE. 

Dodávateľ zodpovedá za bezpečný stav 
používaných mechanizmov, strojov, zariadení, 
nástrojov, náradia, materiálov. Je povinný 
prevádzkovať a udržiavať tieto zariadenia v takom 
ted1níckom stave a správať sa v priestoroch SE 
tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku a na 
životnom prostredí. V prípade zistenia nedostatkov 
na technických zariadeniach Dodávateľa majú SE 
právo pozastaviť ich prevádzku, alebo ich vykázať 
z jeho priestorov. Pripadné omeškanie s plnením sa 
nebude považovať za omeškanie zapríčinené SE. 

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho 
pracovníci zdržiavali len na vyznačenom 
pracovisku. 

Dodávateľ vybaví svojich pracovníkov potrebnými 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 
(OOPP) a zabezpeči ich používanie. Minimálne 
vybavenie pracovníkov OOPP je - ochranná prilba 
s fixačným remienkom podl'a EN 397, ochranné 
okuliare v zmysle EN 166, , EN 170, bezpečnostná 
obuv v 2-mys!e STN EN ISO 20345 v prevedení 
minimálne 53, alebo SIP a pracovný odev (na 
stavenisku odev s reflexnými prvkami, resp. aj 
reflexná vesta), v technologických priestoroch 
v antistatidmm prevedení spfňajúci požiadavky EN 
l149c5. V pripade, ak je potrebné pre výkon 
prac:ovných činností spfniť požiadavky na iné 
predpísané ()OPP, Dodávateľ zabezpečí pridelenie 
a používanie týchto OOPP nad rámec minimálnych 
požiadaviek SE. Povinnosť používať minimálne 
zabezpečenie OOPP je v technologických 
priestoroch a na staveniskách SE. Ochranné 
okuliare pre pracovníkov pracujúcich 
v kontrolovanom pásme JE zabe2pečia SE. 
Dodávateľ zabezpečí označenie na pracovnych 
odevoch všetkých svojich pracovníkov názvom 
Dodávateľa tak, aby toto označenie bolo zreteľné 
a trvalé. 

za preukázateľné zistenie porušenh1 z.issd 
používania ochranných pracovných 
prostriedkov si SE môžu upliJtnlť zmluvnú 
pokutu vo výške ZOO,- EUR ZIJ každý prípad. 
V prípade opakovaného porušenia u toho 
istého pracovnfka bude pracovník zaradený 
do databázy nežiaducich osôb, ktorým je 
ziJká:zaný vstup po dobu trvania zmluvy, 
milxlnrálne ns dobu 1.2 mesiacov od 
porušenia zási1d používania OOPP. 

Pri výkone činnosti protipožiarnej asistenčnej 
hliadky pri Činnostiach so ZyYŠeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru je Dodávateľ 
povinný vybaviť pracovníkov vykonávajúcich 
uvedenú činnosť výstražnou veo."tou oranžovej 
farby s nápisom ,,Protipožiarna hlladka" spÍňajúcou 
požiadavky normy EN ISO 14116:2008 alebo EN 
11612:2009. 

Dodávateľ je povinný rešpektovať príkaz na 
prerušenie zmluvného výkonu, ktorý vydá 
oprávnená osoba SE, resp. ňou poverená osoba, 
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Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 
Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

bezpečnostný technik alebo tedlnik požiarnej 
ochrany (PO) z dôvodu ohrozenia prevádzky, 
zdravia a Života osôb, alebo ak hroz( majetková 
škoda, a to ai do odvolania. Oprávnená osoba SE, 
którá takýto príkaz vydala, je povinná o tom 
vykonať zápis v Dennlku. Ak oprávnená osoba SE 
vydá príl:az na prerušenle zmlllvneho výkonu 
z dôvodov na strane Dodávateľa, prípadné 
omeškanie s Plnením sa nebude považovať za 
omeškanie zapríčinené SE. 

4.8 Pracovrid Dodávateľa sú PQVinní dodržiavať 
určené vchody a východy, zdr!lavať sa na 
pracovisku, ktoré súvisí s výkonom zmluvného 
Plnenia, udržiavať na pracovisku a v ostatných 
využívaných priestoroch SE čistotu a portadok 
počas celého výkonu Plnenia. Dodávateľ zabezpečí 
priebežné odstraňovanie odpadov. Po ukončení 
imluvného Plnenia je Dodávateľ povinný oc:lovzdať 
pracovisko v &tom a bezchybnom stave. 
Z preberania pracoviska spišu Dodávater a SE 
zápis, ktorého súčasťou só aj doklady potvrdzujúce 
vývoz odpadu z areálu SE, ktorý vznikol 
Dodávatel'ovou vlastnou činnosťou, resp. jeho 
zneškodnenie. 

V prípade zistenia porošen/a poriadku na 
pracovisku maf(} 5E pravo upfatnit' sl 
zmluvnú pokutu vo výške 200,· EUR za 
každé zistené porušenie. 

4.9 Dodéivatel' zodpovedá ~a odbornú a zdravotnú 
spôsobilosť svojith pracovníkov, musí riadil' 
vykonávanie Plnenia tak, aby nedoŠlo k poškodeniu 
zdravia pracovnikov SE, vlastných pracovníkov, ako 
aj pracovníkov tretích osôb, a aby nedošlo ku 
škodám na majetku a životnom prostredf. 
Pracovnlkom Dodávateľa je zakázané vykonávanie 
Plnenia pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných a 
psychotropných látok, zdržiavanie sa v priestoroch 
SE pod vplyvom alkoholu aJalebo omamných a 
psychotropných látok, ako aj požívanie alkoholu 
a/alebo omamných a psychotropných látok na 
pracovisku. Postup v prlpade výkonu skúšky na 
požitie alkoholu, resp. prítomnosť omamných 
a psychotropných látok, je uvedený v časti 3. 4 
BTP. 

4.10 Dodáv~ter pr! realizácii zmluvy zabezpečí výl\on 
koordinátora bezpečnosti na pracovisku podľa 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 z. z. 
Q minimálnych bezpečnosb1ých a zdravotnýd1 
požiaclavkách na stavenisko, v platnom znerJ. 

4.11 Dodávateľ je povinný zabezpečiť vybavenie 
protokolárne prevzatých pracoví~ bezpečnostným 
mačenfm v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
387/2006 z. z. o požiadavkách na zaisrenie 
bezpečného a zdravého označenia pri práci a 
Nariadenia vlády SR ~. 396/2006 z. z. a jeho 
Prílotiy č. 1. 

4.12 Dodávateľ je povinný plniť povinnosti súvisiace so 
vznikom mlnioríadnych udalostí (úrazy, požiare, 
havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a 
vznik 'takejto udalosti oznámiť.ihneď (do 30 minút) 
aj SE 211 účelom objektívneho vyšetrenia a prtjatia 
prevend11nydl opatrenl. V prípade úraw, ak 
u postihnutého praoovnika nemohla byť vykonaná 
skúška na alkohol, Dodávateľ je povinný 
zabezpečil' vykonanie takejto skúšky ihneď, ako to 
bude moiné. Záznam o jej vykonaní predloží 
neodkladne SE. 

4.13 SE v pripade potreby zabezpečia poslihnu!;ým 
pracovníkom Dodávateľa privolanie záchrannej 
služby. 

4.14 Ak sa nedohodne inak, SE zabezpečla na svoje 
náklady bezpečrwstné a protipožiarne opalrenia pri 
Dodávateľom vykonávanýd'l činnostiach so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na 
miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo 
výbuchu. SE na ·treto miesta upozornia Dodávateľa 
pri odovzdávaní pracoviska. 

4.15 Pri vzniku požiaru a jeho následnej likvídádl 
hasíčskýmí jedootkami s použitím ich hasiacich 
prostriedkov, ak požiar vznikol zavinením 
Dod~vatel'a, Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť 
náklady spojené s likvidáciou požiaru do 15 dní od 
vyfakturovanla nákladov SE. 

4.16 Doclávatel' je povinný oznaoť všetky nádoby 
s horľavými látkami, ťažkými vykurovaámi olejmi 
a rastlinnými a živočíš.1yml tukmi a olejmi v zmysle 
vyhl., MV SR č. 96/2004 Z. z. a nádoby s hort'avýml 
plyrrnl a hofenle podporujúcimi plynmi v zmysle 
vyhf. MV SR č. lL"l/2000 z. z, ktoré sa nachádzajú 
na pracovisku Dodávateľa. 

4.17 Dodávateľ je povinný podľa charakteru zmluvných 
výkonov spracovávať a predkl,adať SE beipečné 
pra~vné postupy, pión bezpečnosti a odlrany 
zdravia pri práci a analýzu rizíka pre vykonávané 
pracovné činnosti. 

4.18 Dodávateľ je povínný vopred informovať SE 
o zmenách v technológií výkonu Plnenia a o 
zmenckll v dokument(ádi podľa bodu 4.17 
á kapitoly 6.5 týchto BTP. 

j?mtmné ROkUW za porušenie BOZP a OPP 

4.19 Za preuklfzat.erntJ zistV2m'e porušenia 
právnych predpisClll a pravidle/ BOZP a OPP 
Dodávateľom sl SE mOiu uplatniť' 
u Podávateľa zmluvnú pokutu: 

a) vo výške tlOO,- EU/l v kaidom 
jednotliliom pr{p11de, poklar 
porušenie nie je klasifikuvané ŕlko 
váine 11 verml váine v zmysle prílohy 
č. J. k BTP, 

b) vD výlkeSOO,· EUR vptipade viineho 
porušenia v zmysle prílohy č. 1 k BTP 
v llafdom Jednotlivom prípade, 

c) vo vý.ike1.000, · ElJR v prípade veľmi 
vážneho porušenia v zmysle prílohy č. 
1 k BTP v každom jednotlivom 
prípade.. 

Ak za takéto porušenie up/11ú1f orgán štámej 
správy sankcie voči SE, Dodávateľ sa 
zav5zuje tieto uhradlt' v celom rozsahu do 
15 dni od Ich vyfiJkturov;mla SE. 

4.20 Za nenahlásenie mimoriadnej udalosti, ako 
napi~ Úrar, pQf/ar, h1111árl11 II pod., si SE muiu 
uplatnil' voď Dodávateľov/ zmluvnú pokutu 
vo výške 1.700,· /!lift za kllždý prípad. 

4.21 V prípade, že zo strany Dodávateľa dôjde 
k porušeniu právnych predpisov a pravidle/ 
BOZP; ktorých následkom je vznik 
registrovaného alebo smrterného 
pracov11él10 úrdZIJ pr1u:ovn;kov SE, 
pracom/kov Dodávateľa alebo pracovníkov 
tretích osôb, sú SE oprávnené uplatniť si u 
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Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 
1.7()0„- ECIR v každom jednotlivom prlpade. 
Ak za takéto porvšenie uplatní orgán štátnej 
správy sankcie voč; SE, Oodávater sa 
zaväzuje tieto uhradiť v celom rozsahu do 
1.S dní od Ich vyfakturovania SE. 

4.22 Za porušenie právnych predpisov a pravidiel 
BOZP pracovníkom Dodávateľa môžll SE 
požadovať od 1Jodúv11tel'a zabezpečenie 
absolvovania dodatočných osobitných 
školení BOZP pre uvedem!ho pracovníka. 

4.23 Preukázané porušenie právnych predpisov a 
pravidle! SOZP a OPP OOdávateľom zmluvné 
strany budú považovať za podstatné 
porušenie Zmluvy, s možnosťou okamžitého 
odstúpenia od Zmluvy. Pdklady vá;fnych 
a veľmi vážnych porušení bezpečnosti pri 
práci sú uvedené v Prílohe č 1 k /JTP. 

S Ochrana životného prostredia 
5.1 Nakladanie s chemickými látkami 

a chemickými zmesami 

5.1.l Dodávate!' je povinný nakladať s chemickými 
lát~..arni (CHL) a zmesami {CHZ) v zmysle zákona 
č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia 
chemických látok a chemických zmesi na trh a o 
zmene a doplnení niektotých zákonov (chemický 
zákon), zákona č. 261/2002 Z. z o prevencii 
závažných priemys~lných havárií, v platnom 
znení, nariadenia EU č. 1907/2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH) a nariadenia EÚ č. 1272/2008 
o klasifikácií, označovaní a balení látok a zmesí 
(CL?). 

a) Dodávateľ je povrnny v dostatočnom 
časovom predstihu pred začatím plnenia 
predmetu Zmluvy {mín. 14 dni ored ich 
dodaním na pracovisko) predložiť oprávnenej 
osoba SE zoznam CHL a CHZ, ktoré bude pri 
svojej činnosti v priestoroch SE použivať. 
K používaným CHL a CHZ je povinný 
predložiť Kartu bezpečnostných údajov 
(KBU}, ktorej pritomnosť musí zabezpečiť aj 
na pracovisku Docláva ter a, a na 
požiadanie oznámiť ptedregistračné, resp. 
registračné čísla CHL a CHZ v súlade 
s nariadením REACH. KBU musí byť 
v slovenskom jazyku. jlja požiadanie SE je 
Dodávate!' tiež povinný predložiť technický 
list CHL a CHZ, návod na použitie 
a technologický postup pre prácu 
s prislušnými CHL a CHZ. 

b} Dodávateľ môže použivať len CHL a CHZ, 
ktoré sa nachádzajú v zozname CHL a CHZ 
povolených pre použitie v SE. Zoznam 
schválených CHL a CHZ pre použitie v SE 
poskytne na požiadanie Dodávateľovi 
oprávnená osoba SE. Dodávate!' má právo 
požiadať o odsúhlasenie a doplnenie ním 
používaných CHL a CHZ do wedeného 
zoznamu len prostredníctvom technického 
dozoru SE a!ebo oprávnenej osoby, ktorí 
ďalej postupujú v zmysle Interného 
riadiaceho predpisu pre Manažment 
chemikálií. Za týmto účelom je Dodávateľ 
povinný okrem KBU dodať SE ďalšie 

doplňujúce údaje pre do!dadovanle 
vybraných kritrckých parametrov CHL a CHZ. 

c) SE majú právo neschváliť použitie CHL alebo 
CHZ Dodávatera, ak existuje vhodný 
ekvivalent alebo existuje riziko, že pri jeho 
použití môže byť ohrozené životné 
prostredie, prípadne môže spôsobiť 
problémy pri líkvidácii. 

d) Obaly všetkých CHL a CHZ používaných 
Dodávateľom musia byť označené 
výstražnými symbolmi a popisnými štítl<Elmi v 
slovenskom jazyku v súlade s platnou 
legislatívou. 

e) Ak Dodávateľ používa iné CHL a CHZ, ako 
bolo dohodnuté, alebo ich obaly nie sú 
označ.ené výstražnými symbolmi a popisnými 
štítkami, majú SE právo prerušiť alebo úplne 
pozastaviť zmluvné výkony Doďávatel'a. 

f) Dodávateľ je povinný Informovať SE 
v stanovenej periodicite (min, lx mesačne) a 
vo fonne určenej SE o množstvách 
skladovaných CHL a CHZ. 

5.1.2 Dodávate!' je povinný v súvislostí s realizáciou 
Plnenia umožniť vykonať kvalifikovanému 
personálu SE (útvar životného prostredia) 
kontrolu nakladania s CHL a CHZ za účelom 
preverenia správnosti používaných postupov. 

Ak Dodávater nepredloží zoznam CHL 
11 CHZ, ktoré bude pri svojej činnosti 
v priestoroch SE pollžívat; alebo ak použije 
neschválené CHL alebo CHZ, 5E si môžu 
upliltnlť u Dodávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške l.O()(J,· EUR. 

Porošenie povinnosti ustanovenia bodu 5.:1. 
Dodávatel'om budú zmluvné strany 
považoval' za podstatné porošenle zmluvy 
s možnosťau okamžitého odstúpen/11 od 
Zmluvy. 

5.2 Nakladanie s odpadmi 

5.2.1 Dodávate!' je povinný a.zaväzuje sa nakladať 
s odpadmí v súlade so zákonom č. 223/2001 z. 
2. o odpadoch v platnom znení: 

a) predchádzať alebo znižovať nepriaznivé 
vplyvy vzniku odpadu a nakladania 
s odpadom v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva, 

b) pri výkone dodávateľskej činno.sti spojenej 
so vznikom odpadov sa riadiť pokynmi 
príslušného technického dozoru SE v súlade 
s internými riadiacimi predpismi platnými pre 
oblasť odpadov na príslušnom závode, 

c) zhromažďovať odpady roztriedené podľa 
druhu odpadov a zabelpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom, pričom priestory na 
zhromažďovanie odpadov pridelí 
Dodávatel'ovi SE (príslušný technický dozor), 

d) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady 
podľa ich druhov, označovať ich určeným 
spôsobom (názvom odpadu, grafickým 
symbolom nebezpečných vlastnosti 
a identifikačným listom odpadu), miesto 
zhromažďovania nebezpečných odpadov 
zaistiť pred únikom škocllivín do pôciy, vody, 
ovzdušia, 
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e) pcr10dcom aj dmteľom odpadov vznlkajúddl 
pó servisných, ast1adch alebo udri!~ódl 
pric:ach V'(konávanijch v úvodoch SE sú SE, 

f) ak je súčasťou predmetu Zmluvy aj záväzok 
Oodävatera na Zhodnotenie alebo 
zneškodnenie odpadov, predloží Dcdávatel" 
v dostatočnom časovom predstihu pred 
2afatfm Plnenia na útvar životného 
prostredia SE kóplu vlastného oprávnenia na 
2hodnocovaoie alebo zneškodňovanie 
odplldov, resp. kópiu oprávnenia Ol!larjzácie, 
ktorá bude pre Dodávatera túto ämast' 
vykonávar. Ak Dodávateľ bude 
zabetpelovať spracovanie a rec/)ltádu 
pou!ltých batérii a akumulátorov, 
thodnooovanle alebo zneškodňovanie 
odpadových olejov, spracovanie odpadu z 
elektrických a el!!ktronlckých zarladenf, musf 
predlofif aj oprávnenie na výkon tejto 
člnnost~ tiv. autorizáciu udeleru 
Ministerstvom lívotného prostredia. 
V pňpade nakladan!a s nebezpečným 
odpadom alebo prepravy ~ezpečného 
odpadu z SE na miesto zhodnotel'Va alebo 
ineškodnenia odp11du Dodávateľa musi 
Dodávateľ predložiť tie2 kópiu platného 
súhlasu na naldlldanlc a/alebo prepravu 
nebelpe(ného odpadu. Dodávateľ v 
dostatočnom časovom predstihu pred 
ukoriením platnosti oprávnení 
a/alebo súhlasov a/alebo rozhoctlutí a/alebo 
autorizácii wedených v tomto písmene 
predloží na útvar 11\/0tného prostrecia SE 
kópie novo vydaných dokumentov od 
prlslušných orgánov štámej správy 
odpadového hospodárstva, a to počas ~lej 
doby platnosti zmluvného vzťahu •• 

g) Dodávateľ je v súlade so zakonom 
o odpadoch pôvodCXlfll odpadov vznl1'aj0cich 
v dľ>sledku uskutoóiovanta stavebných 
o demolačných prác a výstavby, údňby, 
rekonštrukcie a demolácie komunikácii, 
s výnimkou železného šrotu, farebných 
kovov a častí odpadu, vrátane odpadu, ktorý 
Je vhodný na ďalšle vyul ltie v domácnosu, 
pre.sne určených 20 strany SE. 

h) Oodavateľ je povinný Informoval' SE ~ 
mesl~ce a do 5 dn( DO Ukončel'l Pfnenla 
o spôsobe odstránenia vyprodukované.'10 
odpadu s uveclenfm katalógovébo čísla 
odpadu, jeho množstva, uvedením 
q,rávneneJ osoby, ktorá odpad prevzpla na 
Zhodnotenie alebo 2neškodn.erie, dátum 
vývow odpadu z areálu r.ivodu, kód 
nakladanla s odpadom a k.ópie sprievodných 
listov nebezpečných odpadov. 

Dodávate!' je povinný v súvlslosti s realizáciou 
Plnenla umoäiiť vykonať kvalifikovanému 
personálu SE (útvar iM>tného prostredia 
a techlttý dozor se) kontrolu nakladania 
s odpadmi za účelom preverenia správl\OSti 
pouUvaných postupov. 

PoruknltJ povinností tohto ustanovenia 
DodSvatlďom b11(!ú zmluvné strany 
pov;,Lovať u podstatné P.orolenis Zmluvy, 
s možno$ŕ'au t;H<;1mHtiho odstúpenia od 
Zmluvy. 

Nllkladanle s nebezpečnými llltkami, látkami 

poškoclzujód ml ozónovú vrstvu Zem~ 
a fluôrovanýml skleníkovými plynmi 

5.3.1 Dodávateľ je povinný pri svojej Onnost> nal<!adať 
s látkoml po:ikodzujúómi ozónovó vrstvu 
v súlade so zákonom č. 321/2012 Z.Z o ochrane 
ozónovej ~vy Zeme a o zmene a doplnení 
nlelm>rých tákonov v platnom mení, 
s lluorovanýml sklenlkovýml plynmi v súlade so 
zákooom č. 286/2009 Z.z. v platnom znení, 
s nebezpečným\ látkami (ropné láUcy, dlemll<ciHe 
a pod.) v zmysle požiadaviek zákona č. 364/200<! 
z. z o vodách v platnom znení tak, aby nedošlo 
s ohrozeniu a zneCSsteniu vôd, preddládzat' 
mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvatity 
vôd a v prípadoch, ak dôjde člnnosťou 
Dodávateľa k wečistenlu povrchových, resp. 
podzemných vôd, túto skutočnosť neodkladne 
ohlásiť SE a vykonať nevyhnutné opatrenia na 
zamedzenie ďalšieho zhoršenia kvality vôd. 

5.3.2 Dodávateľ je povimý pri svojej annosti naklad:iť 
- s látkami poškodwjúdŕni ozóncvú vrstw 

v súlade so zákonom č.. 321/2012 z z. 
o ochrane ozónovej vrstYy Zeme a o zmene 
a doplnenl niektorých zákonov v platnom 
znení a s Nélíiadenfm (ES) č. 1005(2009 
o ratkad\ ktoré po~lcodzujú 02ónovú vrstvu 

• s nuórovaswml slderu'kovými plynmi v súlilde 
so zákonom č. 286/2009 Z. 2 v platnom 
znení. 

S.33 Orgarické rozpúšťadlá m5ze Dodávateľ použivať 
len v súlade s požiadavkami Vyt!l~Š!Cy MZP SR č. 
358/2010 z. z. v platnom znení, ktOl'QIJ sa 
ustanovujú emisné limity, technické požiadavky 
a všeobecné podmienky zdrojov a Ich zariadení, 
v ktorých sa pouHvaJú organické rozpúšťadlá. 

5.3.'I Dodiivatef je pOlfinný skladovať nebezpečné 
látky v priestoroch, ktoré sú na to určené SE 
alebo vo vlilStných, k tomu vytvorených 
priestoroch tvoriacich zariadenie stavenlSka po 
predchádzajúcom súhlase SE. 

5.4 Zodpoved11osr za sankcie uplatnené 
orgánom štátnej správy ochrany iivotnóho 
prostredia a náhrada šk.OdV 

5.4.1 Dod~vatel' je povinný nahlasovať SE nedostatky, 
zavady a havarijié stavy, któré by mohli ohroziť 
alebo priamo ohrozujú jedoo alebo viac zlollek 
životneho prostredia. 

S.4.2 V prípade vzniku ohrozenia životného 
prostredia zo strany Ot>dávatel'a je 
Dodáv11ter zadpot1edný za odstr;ínenie 
príčiny, 11lsledku J Zil prlp11dnú finančnú 
nihrildu lkody v celom riJzsahu do 15 dní 
od i"i vyfakturovania SE. 

5.4.3 

5.4.'I 

Ak v prípade zistenia poškodenia ži votného 
prostredia, alebo v prípade porušenia 
prodplsor vzt'tthujúdch sa na Dvobré 
prostretfte v priestoroch SE pracovníkmi 
l>odiva~ra, orgin štfitnej správy ochrany 
ži11otnll10 prostredia uplatnf voči SE 
sankcie, Ood4v11ter sa ZllVlizuje tieto 
uhradit' v «lom rozsah11 do 15 dni od Ich 
vyfilkturo11anla SE. 

v pripllde porušenia predpisov 
wt'ilhujúclcl1 u na životné prostredie 
v priestoroch SE pracovníkmi Dadávatera 
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si SE mô.lu uplatnit: u Oodávatel'a zmluvnú 
pokutu vo výške 1..700,- EIJR za každé 
porušenie. Porušenia povinností tohto 
us:tanovenla Dodávilteľom budú zmluvné 
strany považovat' za podstatné porušenie 
Zmluvy s možnosťou okamžitého 
odstúpenia od Zmluvy. 

Podmienky realizácie zmluvných 
výkonov a technické vybavenie 
Dodávat:el'a 

spolu s dokladmi, ktoré preukazujú splnenie 
požiadaviek na kvalitu vnášaných pracovných 
a ochranných prostriedkov a zariadení 
(certifikáty, iné doklady preukazujúce stanovené 
vlastnosti). Zoznam slúži aj pri kontrole 
vynášania uvedeného zariadeniil po ·skončení 
Plnenia. Prisne sa zakazuje používať vlastné, 
v SE nezaevidované skratovacie zariadenia 
a vodiče slúžiace k uvedeniu prípojníc 
elektrických rozvodní, vodičov káblov a vedení 
za rovnaký potenciál a uzemnenie. 

6.1 Spoločné ustanovenia 
V prípade porušenia zákazu použitia 
nezaevidovsných skratovaclch zariadení 
a votlíčov slúžiiJ.ddJ k uvedeniu fáz na 
rovnaký potenciál a lch uzemnenie 
v priestorom SE,, môžu sl SE uplatnil' 
u Dod~Viltefä zmfuvnú pokutu vo výške 
1.700,- EUR zn každé porošenis. 

6.1.l 

6.1.2 

6.1.3 

Dodávateľ musí byť držiteľom prislušných 
platných oprávnení relevantných k predmetu 
plnenia Zmluvy v zmysle požiadaviek právnych 
predpisov SR. Zmluvné výkony môžu realizovať 
len odborne spôsobilí pracovnici. Všetky 
oprávnenia Dodávateľa a osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti jeho pracovníkov musia byť 
v platnosti počas celého trvania zmluvného 
vzťahu. Pracovníci Dodávateľa sú povinní mať na 
pracovisku príslušné doklady a na požiadaní~ SE 
preukázať svofu zdravotnú a odbornú 
spôsobilosť. 

Ak Dodávateľ alebojeho pracovníci 
nemajú počas Plnenia Zmluvy platné 
oprávnenia a osvedčenia o všeobecnej, 
psyĽhickej, zdravotnej alebo odbornej 
spôsobilosti, táto skutočnosť sa hude 
považovať za podstatné porušenie Zmluvy 
s možnost'ou okamžitého odstúpenia od 
Zmluvy a ~ároveň si Se môžu uplatnit' u 
Dodávatel'á zmluvnú pokutu vo výške 
800~- EUR za každý zistený prípad. 

Každu zmenu - nástup nového pracovníka, ako aj 
skončenie výkonu prác pracovníka, prechodnú 
alebo úplnú zmenu všeobecnej, psychickej, 
zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti 
niektorého z pracovníkov Dodávateľa oznámi SE 
fotmou záznamu do Denníka alebo osob!tným 
listom. 

V pripade nenahlásenia zmien uvedených 
vtomto borJe si SE môžu uplatnW 
u Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 
800,- EUR za každý zistený pr/pad. 

SE si vyhradzujú právo neobmedzenej kontroly 
platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej 
spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov 
kedykoľvek v priebehu realizácie Zmluvy. 
Dodávateľ s touto kontrolou súhlasí. 

6.1.4 Dodávateľ je povinný prl vykonávaní Plnenia na 
prevádzkovaných blokoch uskutočňovaného 
počas prevádzky blokov, ako aj pri odstávkach 
blokov, dodržiavať platné pravidlá a podmienky 
pripravy, realizácie a koordinácie zmluvných 
výkonov podľa pokynov SE. 

6,1.5 Dodávateľ odovzdá SE pred začiatkom Plnenia 
schválenú Žiadanku na prenos materiálu cez 
vrátnicu, obsahujúcu zoznam voášaného a 
vynášaného nezameniteľne označeného náradia, 
meradiel, strojov, prístrojov a prípravkov, 
pracovných a ochranných pomôcok, viazacích 
prostriedkov, ktoré z hľadiska realizácie 
zmluvných výkonov vnáša do areálu závodu, 

Porušenie povinnostf stanovených v tomto 
ustanovení JJodávaterom hudú zmluvni 
strany považovať za podstatné porušenie 
Zmluvy s možnosťou okamžitého 
odstúpenia od Zmluvy. 

6.1.6 Dodávateľ zhotovuje resp. preberá pre účely 
realizááe Plnenia lešenie podľa kapitoly 4. 
„Odovzdanie a prevzatfe lešenia" Pnlohy č. 6 
vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácech a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností, v platnom znení, zápisom 
o prevzatí lešenia do identifikačnej tabuľky 
lešenia, ktorá je jeho súčasťou a nahradzuje 
odovzdávací protokol. Na lešení môžu pracovať 
iba tí pracovníci Dodávateľa, ktorí reallzujú 
konkrétny zmluvný výkon. Opravu, úpravu, 
zasahovanie do konštrukcie lešenia môžu robiť 
iba pracovrnc1 dodávateľa lešenia 
majúci príslušnú kvalifikáciu. Dodávateľ je 
povinný dodržiavať podmienky pre používanie 
lešenia uložené platným právnym predpisom. 

6.1.7 Dodávateľ bude počas realizácie Plnenia 
vykontivať všetky skúšky a kontroly uvedené v 
technických normách, v platných pravnych 
predpisoch a v projekte riadenia a kontroly 
kvality. Dodávateľ pozve oprávnenú osobu SE -
technický dozor SE na vykonanie skúšky 
a kontroly 5 pracovných dni vopred a v prípade 
stanovenom Zmluvou, alebo platným právnym 
predpisom, zabezpečí účasť aj orgánu štátneho 
odborného dozoru. 

6.1.B Oprávnena osoba Dodávateľa bude priebežne 
informovať SE o stave Plnenia na kontrolných 
poradách a na operatívnych poradách vedenia, 
organizovaných SE. 

6.1.9 Dodávateľ prevezme od SE pri odovzdaní 
pracoviska vybudovanú vytyčovaciu sieť a od 
toho okamihu až do odovzdania Plnenia 
zodpovedá za jej ochranu a údržbu. 

6.1.10 Dodávatef' bude realfzovať Plnenie na pracovisku 
tak, aby nepoškodil podzemné inžinierske siete 
11 zariadenia. 

6.1.11 Ak Dodávateľ zabezpečuje náhradné diely (ďalej 
len „ND"J podľa priebežných požiadaviek SE, 
budú tieto špecifikované v Denníku. 
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Pn'\oha č. v6, 01042014 
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 

Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

6. L 12 PratllYllld pracovnej skupiny Oodávatel'a sú 
poVml otxunämlť sa s úlohou pred vykonaním 
Plnerio a zúčastnil' sa porady pred začatím 
reaVzácie Plner.la alebo koordillačrrýct. porád 
v priebehu realizácie Plnenfa, ktorú vy'i<onáva 
oprávnená osoba SE. 

6.1.13 Dodóvater je povinný písomne vyzvať SE 
o.i1ns:skôr 2 pracovné dni vopred na !r.ontrolu 
zmluvných výkonov, ktoré rnaJú byť zakryte 
alebo sa stanú ll"-91'ÍStupn~ml1 resp. v termínoch 
podľa operácií v Zákazk~f>Pr, keď táto 
skutočnosť nastane. 

6.1.14 Pri vnllM\Ý'Cfl výkonoch vykonávaných v JE pl1 
prácach s austenilickými oceramf je Dodävateľ 
povinný dodržiavať pravldla pre sprísnenú 
montá! a prácu s austenltlckýmf materiálmi. Pri 
konkrt!tnom zmluvnom výkone sa musí zabránil' 
priamemu styku s uhlíkatými materiálmi, 
znečJsteným ráradím a nástrojmi alebo inými 
znclistenými, príp. znellst'ujúcimi predmetmi 
a lát!<aml, vrátane odYany Pl1 Ich skladOYllni, 
Pracomid musia ~ ~~~ pracovným 
odevom a Ol:Juvou, ktoré nesmú mať kovové 
áisti 1 uhlíkatých materiálov a ktoré nesmú byť 
znečistené týmito materiálmi. Pracovníci sa 
nemôtu dotýkať 1Justenltkkej ocele 
nechránenými časťami tela. Prl skladovani a 
101luvnýdt výkonoch s austenítickými oceľami je 
zalcázané používať výrobky z PVC a ostatných 
plastOi obsah<JjÚclch chlor1dy. 

6.1.15 ZmlU\/llé výkony na prevádzkovaných blokoch je 
molné vykonať Jedine na základe sdwá!en(ch 
Záka?lel</PPr. a k nim vy.stavených 
bezpocnostných pn'ka2ov. 

6.1.16 Dodávateľ je povinný dodržiaval' podmienky 
bezpečnosti Plnenia uvedené v nas!edovnýc.h 
bezpečnostných príkazoch: 

jadrové el.ektfáme 

- _R~ pn'kaz pre zmluvné výlcony v prostredí so 
zvýšeným nebelpečcnstvom obdržaných 
dávok ionizujúceho žiarenia, 

- „A" prlkaz pre zmluvnč výkony na systemoch 
automatickej kontroly ochrany a bexpečnosU 
objektov jadrovej elektr6rne 

- ,;zr · ubezpečovad pri<a? pre z.aiste1lle 
strojného zarladenia pre bezpečn)t výkon 
Plnenia, 

• „PO" • povo!en~ pre zmluvné výkony so 
zvýšeným nebezpečenstvom viniku požiaru, 

- „M" príkaz pre zmluvn6 výkony so zvýšeným 
nebezpečer.stvom pri manipuláciách so 
iarladenlm S)'Stémov kontroly riadenia • SKR 
a elektro«hrán a automatík, 

tepe.Iné a vodné elektrárne 

• .S" prika2 pre zaistenie strojného zariadenia 
pre bezpečný výkon Plnenia, 

• .P' príkaz pre :unlt,1vné výkony so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku poflaru, 

• .c;- prikaz pre ialstcnle plynového zariadenia 
do opravy a bezpečné vykonan!e opravy, 

detky typy elektrárni 

• .Fr pn'kaz pre špecifické zmluvné výkony na 
elektrických zariadeniach a v lch blitkOstl. 

Be2peäl05Ulé poozy uvedené v tomto bode 
vydajú SE v rámci systänu prípravy zariadenia 
pracoviska na bezpečné vykonávanie Plnenia. 
Dodávatcl' nie je oprávnený nastúpiť na 
realizáciu Plnenia bez uvedených be2pečnostných 
dokumentov 11 bez vedomia opr~vnenej osoby 
SE. 

6.2 Montážny/Stavebny denník / Oennlk slu.žieb 
f SC!IVisný výkaz 

6.2.1 Dodávateľ je p<Mnný pocl'a charakteru 
poslcytovaných lmlwných Wkonov viesť 
Montážny/Stavebný dennlk I Dennlk služieb / 
Servisný výkaz {„Denník"). Poklal' Dodávateľ 
riadne nevedie Denník odo dňa prevzatia 
pracov!ska/stavenlSka, bude táto sl<utočnost' 
povafovaná za podstatné porušenie Zmluvy. 

6.2.2 Denrik dodá na praa>Vls.1«> Dodh<atel' pri 
nástupe na výkoo Plnenia a ubezpeč{ jeho 
zaevidovanie prostrednidvom oprávnenej cs:bf 
SE. Dennlk musí mať OCislované strany, 
znehodnotená strana musí zostať v Denníku • 
nesmie sa vytrhávať. V priebehu pracovného 
času mus{ byt' Denník trvale pr!stupný na 
pracovisko a musl byť neustále k dlspo?lcii pre 
SE. Dodávatd' je povinný SE demo predkli!dat' 
na podpis záznamy v Dennlku. 

6.2.3 Odo dňa prevzatia stavenis!<a alebo pracovisb 
oprávnená osoba Dodávateľa do Denníka 
zaznamenciva: 

- Denné vykaiovanie menného ~oznamu 
svojich pracovníkov prítomných na výkone 
na prac:ovlsku 

• Denne vyl«lzovare odprace7olaných výkonov 
požadovaných vzmys!e Zm!uvy. Zäznam 
rrusl ob$ahoval' mernú jednotku a počet 
jednotiek podľa Zrn!uvy s jasnou 
i<lentifikédou výkonov pre jednotlivé 
2áka1ky, ktoré realfzoval, spolu s Informáciou 
o mieste výkonu plnenl , pokillľ toto miesto 
nedeílnuje 2álrazka zo systému SAP. 

- Denné lnfom1ácie o problémoch pri Plnení 
a o rozhodujúcich c.la>lnostlach spojených 
s ""1enlm, 11 o vzrilru akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťaiuje reatmiou Plnenia. 
s dôsledkool Qmeškanla alebo predlženla 
termlnu Plnenia. 

- Stanoviská a vyjadrenia k požiadavkám SE, a 
to do 3 pracovnvch dní po vykonaní zápisu 
požiadavky, v opačnom prípade sa to 
povaluje za jeho súhlas so zápisom SE, 

- Stmovi!ilá k ~m SE nad rámec 
Plnenia dohod~ v Zmluve 

- Prevzi!tle iapoiičaných špeciálnych 
prostriedkov {viazacie prostriedky, špeáálne 
náradia, pod. - dátum a rozsah). 

G.2.4 Oprávnená osoba SE v Denníku 2a2namenáva: 

· Zápis o vstupnom zaškolení pracovníkov 
DodAvatel'e na pracovlslul, Ol:Jsahujúci 
podpl~ oboch zmhMtým strán 
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Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

- Zápis o odovzdaní pracoviska / staveniska 
DodávateľoVi pre účely realizácie Plnenia 

- Rozsah prác a výkonov požadovaných od 
Dodávateľa, alebo odvolávku na iný záznam 
ktorý tento rozsah/ výkony definuje v slÍlade 
s predmetom Zmluvy. Každá 2mena rozsahu 
musí byť písomne zdokumentovaná v súlade 
so Zmluvou. 

- Stanoviská SE k zápisom a poliadavkám 
Dodávateľa, a to do 3 pracovných dni po 
vykonaní zápillu poŽiadavky, v opačnom 
prípade sa to považuje za jeho súhlas so 
zápisom Dodávateľa, 

- Kontrolu vykonávania Plnenia a dodržiavan~ 
ustanovení Zmluvy mlnlmAlne lkrát za dva 
dni 

• Potvrdenie s podpisom o zapožičani 
špeciálnych prostriedkov (viazacie 
prostriedky, špecllílne náradia, pod.) 

- Potvrdenie s podpisom o vecnom plnení 
·zm!úvnýeh výkonov 

6.2 .5 V prípade, keď SE zaplše do Denniká zistené 
nedostatky, je Dodávateľ povinný tieto 
nedostatky odstrániť v termíne v ňom 
uvedenom. Al< tak neurobí, SE sú oprávnené 
nariadil' prerušenie zmluvných výkonov až do 
!J(lstránenla nedostatkov. 

6.2.6 Dodávateľ sprawje na základe Denníka zi!;ťovaá 
protd<ol pre potreby rozúčtovania nákladov na 
jednotlive zákazlq1 k fakturácii. 11eto doklady po 
ich potvrdení SE priloží 1:: fakture za zrealizovane 
Plnenie. 

6.2.7 Povinnosť viesť Oennlk končí odovzdanim a 
prevzatím riadne vykonaného Plnenia pcxlľa 
Zmfuvy obojstranným podpísaním Zápisnice o 
odovzdaní a prevzatí / Protokolom / resp. dňom, 
keď sú odstránené všetky vady podľa Zápisnice 
o odovzdaní a prevzatí / Protokolu. 

6.2.8 Povinnosť viesť Denník na mieste výkonu prác 
SE sa netýka projektových prác. 

6.3 Doplňujóce ustanovenia pre Plnenia 
charakteru údržby 

6.3.l V prípade, ie Dodávateľ bude realizovať Plnenie 
na základe vlastných technologických postupov 
a dokumentácie, predloží Ich v predstihu na 
požiadanie zodpovedného pracovníka SE -
prípravára za účelom ldl validácie a spracovania 
potrebných Zákaziek/Ppr, na základe ktorýd1 sa 
Plnenie bllde vykonával'. 

6.3.2 Ak Dodávateľ vykonáva Plnenie na základe 
systému kvaHty SE, Dodávateľ realizuje 
údržbárske zmluvné výkony samostatne alebo 
v spolupráci s SE na základe technologických 
postupov a postupov kontroly kvality 
spracovaných v Zákalkadl/Ppr na príslušnom 
závode, a s ktorými bol oboznámený pred 
nástupom na zmluvné výkony. za kvalitu 
vykonaného Plnenia podľa predloženej 
dokumentácie zodpovedá Dodávateľ. 

6.3.3 Oodávatel' zodpovedá za spoluprácu svojho 
technológa s povereným zamestnancom SE 
príslušného závodu pri spracovanl Zákaziek/Ppr 

za účelom stanovenia postupu činoostí, 
kontrolnYch operao1, ako aJ prípadných 
súčinnostf s ostatnými odbornými útvarmi SE. 

6.3.4 V prfpade časovo nárCJČných a 2Iožitých Plnení 
z pohľadu účastí viacerých odborných skupín na 
ich realizácii, Dodáváel' na požiadanie predloží 
harmonogram (ďalej len „HMG") realitácie 
zmluvných výkonov, ktorý prerokuje s 
opravnenou osobou SE z hľadiska ich časovej 
optimalizácie a zaradenia clo HMG odstávky. 

6.3.5 Oprávnená osoba SE zabezpečí koordinačnú 
činnosľ s inými odbornými útvarmi SE v rámci 
Plnenfa vykonávaného Dodávateľom a kontroluje 
kvalitu vykonaného Plnenia. 

6.3.6 V závislosti od predpísaného systému 
zabezpečovanla kvality v Zákazke/Ppr Je 
Dodávate!' povinný dokladovať kvauw 
jednotlivých krokov vystavením protokolu 
a podpisom príslušného kroku v tabuľke zaistenia 
kvality v Zákazke/Ppr. Dodávatef umožní 
nezávislú kontrolu povereným pracovníkom SE. 

6.3.7 V prípade, že počas opravy vykonávanej na 
Zákazke/Ppr je zistený nesúlad alebo 
nepredpold~ará vada, ktorá sl vyžaduje 
stanovenie nového postupu, resp. nové 
technické riešenie, opr3111lená osoba Dodávateľa, 
zodpovedná za realizáciu Zákazky, preruší 
Plnenie a tento nesúlad oznámi oprávnenej 
osobe SE na riešenie a st.anovenle ďalšieho 
postupu pri oprave. V prípade Plnenia kompletne 
vykonávaného Dodávateľom j e technológ 
Dodávateľa povinný neodkladne riešiť tento 
nesúlad s oprávnenou osobou SE. 

6.3.8 Dodávateľ spracuje o priebehu Plnenia 
pofodovanú dokumentáciu a protokoly o 
vykonaní zmluvných výkonov alebo oprav v 
súlade s predpísanými čionost'ami 
a dokumentáciou v Záka2ke/Ppr. 

6.3.9 V prípade nevyhovujúceho výsledku 
poúdržbárskych skúšok v priebehu Plnenia je 
Dodávateľ povinný vadu odslráníť v dohodnutom 
termíne na vlastné nákla<fy. 

6.4 Doplňujúce usl'Jln()venla pre f>lnenla 
charakteru modernizácii, t(lkonštrukcli a 
investícii 

6.4.l lm!uvné strany zabezpeČía účasť zástupcov 
svojich štatutárnych orgánov na kontrolných 
poradách stavby, ktoré budú organizovať a riadiť 
Sl;. 

6.4.2 Dodávate!' je povinný zabezpečiľ podľa 
poverenia SE stavebné povolenie pre zariadenie 
staveniska, vrátane potrebnej projektovej 
dokumentácie. Právoplatné stavebné povoleníe 
na objekty zariadenia staveniska, projektovú 
dokumentáciu a vyjadrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy odovzdá Dodávateľ technickému 
dozoru SE. 

6.4.3 Dodávateľ zodpovedá .za znečistenie komuiilkácií, 
ktoré spôsobil prepravou výkopu, stavebného a 
komunálneho odpadu a nepotrebného materiálu 
alebo konštrukcie, alebo dovozom a odvozom 
materiálu, strojov, zariadení a konštrukcií, alebo 
prepravou mechanizmov. V prípade znečistenia 
komunikácie je Dodávateľ povinný odstrániť na 
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Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

vlaslne naklady každé melistenie, ktoré spôsobí, 
a lo pri jedncnzovorn preja2.de ih!!i;i po 
prejazde a pri opaicovaných prejazclodl ~ 
príslušného macoyitho dňa. 

6.4.4 Dodávate!' zodpovedá za odborné ošetrenie a 
ochranu zelene na staverisl'JJ až do odovroan!a 
a prevzatia stavby. 

6.4.S Dodávateľ je povinný tec.Md<ému dozoru SE 
umožnil' nahliadnuť do proj.ektov riadenia a 
kontroly kVallty. 

6.4.6 Dodávateľ bude archivovať na stavbe všetky 
technotogleké predpisy, technologické postupy, 
pracovné postupy a ďalšie dokumenty v súlade s 
projektom riadenia a kontroly kvality. Dodá·~ater 
umožni :zástupcom SE vykonávajúcim technický 
dozor na st.avbe nahUadnuť oo týchto 
dokumentov. 

6.<1.7 Ak v súvlslostl so začatím Plnenia na stavenisku 
bude potrebné umiestnil', premiestnil' alebo 
zrušil' dopravné značky v zmysle \tydaného 
1'0thodnutl11, obstará tieto zmlu\lné výkony 
Dodávateľ na základe splnomoaienla SE. 

6.4.8 Dodávater zabezpečí dostatočný počet 
prenosnýdl WC a bude d6sledne kontro!o\lať Ich 
poofívanle, vyprázdllovanle a čistenie. 

6.4.9 V pňpade, fe sa v priestore staveniska vysl:ytne 
prekážka, ktorá vznilda nezávisle na vôll alebo 
kmanl' zmluvných strán, a kt.orä bráni postupu v 
Plnenl (napr. ard1eologidcý nälez, extrémne 
pOl/etemo~ podmienky, pyrctedmický nález), 
je Dodávate!' povimý ihned' p:eruštť Plnenie a 
oznámiť túto skutočno.« SE. 

6.4. 10 Po prevzatí vytý&ného pracoviska je Dodávateľ 
povinný postupoval' opatrne a overiť vlastnými 
prostrledkam, le na vytýčenom pratovisku sa 
nenachádzajú podzemné (neviditel'ne ukf'/lé 
napr, zaliate v betóne, •.. ) vedenia a inžinierske 
siete. V prlpade, že v priestore pracoviska sa 
vyskytne prel<älka, je Dodávateľ povinný lhneď 
prerušil' Plnenie a oznámiť túto skutočnosť SE. 

6.4.11 Počas realizácie Plnenla charakteru investí\:IÍ je 
Dodávateľ povlnný akceptovať pravidlá 
zmluvných výl:ol1ov súčasne vykonávaných 
ú'dňbou SE a Iných dodávateľských organizát:ií. 

6.'1.l2 Pred odovzdaním stavby je Dodávateľ povinný 
vypratať stavenisko v termíne dohodnutom v 
Zmluve. 

b nodtuJd11níe povinnosti vyprmnla 
slilVenls/111 s; SE môLu uplatniť u 
Dodávate/'11 zmluvnú polmtu vo výške 
200; ·WR za kafdý deif omeškani;J. 

6.'4.13 Oodáv;itcľ je povinný zúčastnil' sa kolaudačného 
konania stavby. 

6.5 Spoločné ustanovenia o všeobecných 
poiladavk'ch na dokumenh\ciu 

6.5.1 V prlpade, ie predmetom Plnenia podľa Wuvy 
alebo sú&st'ou predmetu Plnenla bude 
vypracovanie projektovej a tedrickej 
dokumentácie a/alebo sprievodnej technickej 
dokumen~de, je Dodávater povinný pri 
spľl!OJVanl dokumentácie postupoval' v súlade 
s podmienkami uvedenými v technid<om zadani, 

ktoré dostane od SE. Dodávateľ projektovej 
dokumcntádc mbezpeä výkon koot'dnátora 
dokumentácie podľa Nariadenia \llädy SR č. 
395(2006 Z. z o minlmálnydl bezpečnostných 
a zdravotných podmlenkath na stavbe, 
v platnom znenl •• 

6.5.2 Dodávate! je povinný vypracovať projektovú, 
technickú a/alebo sprlevodnt'.J technickú 
dokumentáciu v súlade so všeobecne záväznými 
platnými právnymi predpismi a p!atnýml 
normami (STN 01 31 60 - T echnic:ké· výkresy -
zmeny na výkresoch a Iné). Dokumentácia musí 
byt' vyprac;ovana samostatne pre každý dielčí 
prevádzkový súbor (DPS) alebo stavebný objekt 
(SO) zvläšť. 

6.5.3 Zdrojovou dokumentáciou pre Dodávateľa pri 
vyprocovanl projektovej, technickej 
alebo/11 sprievodnej technickej dokumentácie je 
kópln platného archlvneho paré dokumentácie 
skutOČflého vyhotovenia poskytnutá zo strany 
SE. Dod6vater sprawje e odovzdá dokumentáciu 
v súlade so štruktúrou a spôsobom značenia 
zdrojovej dokumen~dc. V prípade poskytnutia 
riadenej kópie je Dodávateľ povinný túto 
dok\RT1ent6du po preštudowní vrátiť SE. 

6.5.4 Dodávateľ je povinný pri vypracnvani 
proJef<toveJ, l"eälnlckej alebo/a sprieyodnej 
tecmid<ej dokumentácie vychádzať 
l exlstujúc:dlo äselnka SO/PS/DPS posi(ytnutého 
SE a platného v rámci príslušném závodu SE. 

6.5.5 Projektovú, technidcú,. a/alebo sprievodnú 
technldcú dok1.111entáciu v písomnej fotme 
odovzdá Dodávateľ spot.! so zoznamom výfrresov 
podľa členenia clo jednotlvých balllcov v zmluvne 
dohodnutom počte paré. Súbst'ou projektu musí 
byt' zoZl\am dolu„m.ent:áde vypracovaný formou 
protokolu o kontrde dok1.rnentáde. V tomto 
zozname musr byť definovaný každý dokument 
ako sarnO!itatnä polofka. Dokumentom sa 
rozumie kll~dá textová alebo výkresová časť 
proJektx>veJ dokumentácie, ktorá má vlastnú 
rohovú pečiatku. Formulár a vzor vyplnenia 
protokolu poskytne SE. 

6.5.6 Dodóvoteľ odovz~ SE vypracovanú projektovú, 
tee/1nlckú a/alebo sprievodnú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia po reafizádl Plnenia 
v dohodnutom te1míne. Kaidý dokument musí 
obsahov11t': 

• odUačok peOaU<y Sltutočného vyhotovenía, 

• čitatel'né meno a podpis oprávnenej osoby 
zodpoveóaJúccj za odovzdávanú 
dokumentáciu, ktorým potvrdzuje, že 
dokumentácia Je v súlade s reaizáciou 
zmluvného Plnenia, 

- dátum, 

• odtlačok pcôatky orgaO:zááe, ktorá 
realizovala Plnenie. 

V dokUlientádi skutočného vyhotovenia (DSV) 
budú wedené vä.zby na archlvne paré platnej 
dokumentácia formou príslušných odkazov na 
výkresoch, alebo formou zoznamu výkresov, 
ktoré majú wrah k výkresom skutočného stavu v 
ardllve. Na výkresoch DSV bude uvedené, Či 
výkres meni, dopfňa alebo nahrádza pôvodné 
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výkresy, alebo je nový. 

6.5.7 Dodávate!' ôdovzdá dokumentáciu v papierovej 
a elektronickej forme vo formátoch používaných 
v SE. Grafické súbory vo formátoch „.DWG, 
*.DXF, *.DGN, textové alebo tabuľkové súbory 
vo formátoch "'.DOC, *.XLS, "'.MD!3 a *.PDF, 
prípadne v Inej dohodnutej forme. Všetka 
dokumentácia odovzdávaná Dodávateľom 
v elektronickej forme bude uložená na 
nezmazateľnom médiu. Ku každému médiu bude 
vyhotovený odovzdávad Protokol podpísaný 
zmluvnými stranami s potvrdením zhody 
papierovej a digitálnej formy. 

6.5.8 V prípade, že existuje digitálna forma projektovej 
a technickej dokumentácie v SE, bude na základe 
imluvných dojednaní poskytnutá Podávateľ9vi. 
Pri realizácii Plnenia musia byť dodňané 
pôvodné zásady digitalizácie. 

6.5.9 Ak drijde zo strany Dodávateľa 
k nespltieníu tcrmínolf doda1tia čist:rJpísov 
jednotlivých dokumentácií; ktoré sú 
súčast'ou predmetu plnenia Zmluvy (napr. 
Realizačný projekt, Sprievodná technic/af 
dokumentiícla, /Jokumentácia skutočného 
vyhotovenia, rechno/ogický pQstup 
stavebných a montižnych prác, Plán 
kvality realizácie Zmlu~ Plén bezpečnosti 
a koordinácie dof<11m1mtádi podľa 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., 
Projekt uvádzania do prevádzky, 
Prevádzkové predpisy a predpisy pre 
údržbu a opravy, HMG realizácie Zmluvy 
atď.), môžu si SE uplatnit' u Dodávatel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 200,· EUR :ra 
každý dokument ii za každý deň 
omeŠkania. 

7 Protiplnenia SE 
7.1 Spoločné ustanovenia 

7.1.l SE odovzdajú Dodávateľovi dostupnú 
dokumentáciu existujúceho stavu, ako aj Inú 
dokumentáciu súvisiacu s predmetom Zmluvy, 
pokiaľ ju vlastní. Túto dostupnú dokumentáciu, 
vyšpecifikovanú na vzájomnom rokowmi 
Dodávateľa a SE, uskutočnenom na základe 
výzvy Dodávateľa do 5 pracovných dni po 
doručení podpisanej Zmluvy, dodajú SE ~ 
týždňov po konaní rokovania. 

7.1.2 SE poskytnú Dodávateľovi v nevyhnutnom 
rozsahu technickú spoluprácu spoava1ucu 
v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení 
podkladov, potreba ktorých vznikne v priebehu 
zmluvného Plnenia. 

7.1.3 SE vytýčia pri odovzdaní pracoviska všeti..y 
podzemné vedenia a inžinierske siete na 
pracovisku a odovzdá Dodávaterovi súhlas 
správcov podzemných a nadzemných 
Inžinierskych sietí s realizáciou Plnenia a 
podmienky správcov, za ktorých Dodávateľ môže 
vykonávať Plnenie. 

7.1.4 SE zabezpečia technické a organizačné opatrenia 
pre bezpečné uskutočnenie zmluvných výkonov 
Dodávateľa v zmysle bezpečnostných príkazov 
na plnenie zmluvných výkonov na 
technologickom zariadení v prevádzke. 

7.1.5 SE zabezpeaa na svoje náklady prevádzkové 
hmoty a energie, ktoré Dodávateľ bude 
potrebovať k Vyskúšaniu predmetu Zmluvy/ 
Diela, ktoré má byť ukončené komplexným 
vyskúšaním. V prípade neúspešnych alebo 
opakovaných komplexných skúšok ináša náklady 
na prevádzkové hmoty a energie Dodávate!'. 
Množstvá a druhy prevádzkových hmôt a energií 
potrebné k príprave komplexného vyskúšania 
a pre komplexné vyskúšanie predmetu Zmluvy 
vyšpecifikuje Dodávateľ v programe skúšok. 

7.1.6 SE umožnia prístup pracovníkov Dodávateľa do 
závodných bufetov a umožní im konzumáciu za 
úhradu v plnej cene. 

7.1. 7 SE zabezpečia na jadrových elektrárňach 
dekont'lm!načné práce, ktoré sú súčasťou 
prípravy pracoviska alebo súčasťdu postupu prác 
podľa PPr. 

7.2 Doplňujúce ustanovenia pre zmfuvné výkony 
charakteru iídržby 

7.2.l SE poskytnú, v prlpade výkonu technického 
dozoru Dodávateľa, priestory pre pracovníka 
technického dozoru a telefónnu linku za úhradu 
pre vybavovanie technických problémov 
súvisíacrch s predmetom Zmluvy. 

7.2.2 .SE poskytnú na požiadanie Dodávateľovi za 
úhradu samostatné dielenské, skladovacie 
priestory, poprípade kancelárske priestory, ak 
nimi disponuje a sú voľné. Dodávateľ je povinný 
tleto priestory óznaôť názvom Dodávateľa 
a príslušným názvom priestoru a označením 
účelu, na aký slúži. SE poskytnú za úhradu 
špecifické náradia a prípravky (napr. špeciálne 
viazacie prostriedky). 

7.2.3 SE zabezpečta koordinačnú činnosť s inými 
odbornými útvarmi SE v rámci vykonávania 
zmluvných výkonov spojených s predmetom 
Zmluvy a údržbárskymi Činnosťami na 
prevádzkovanom bloku, ako i počas odstávok. 

7 .2.4 SE zabezpečia plnú súčinnosť vlastnych útvarov 
pri odskúšaní zariadenia po vykonaní 
údržbárskych zmluvných výkonov. 

7.3 Doplňujúce ustanovenia pre zmluvné výkony 
charakteru modernizácií, rekonštrukcii 
a investícií 

7.3.l SE pripravia stavenisko na odovzdanie v súlade 
s podmienkami, ktoré sú uvedené v časti 
.Projekt organi2ácie výstavby" projektu pre 
stavebné povolenie. 

7.3.2 SE sa zaväzujú, že na požiadanie udelia 
Dodávateľovi potrebné splnomocnenia na 
vybavenie povolení na umiestnenie, 
premrestnenie alebo zrušenie dopravných 
z na čiek. 

7.3.3 SE zriadia nad rámec stavebného zákona tzv. 
„technický dozor SE" - manažéra projektu - ďalej 
označeného ako „technicky dozor". 

7.3.4 Technický dozor bude kontrolovať činnosti 
Dodávatel'a pri uskutočňovaní stavby, či sa 
stavba uskutočňuje v súlade s podmienkami 
Zmluvy, s projektom pre stavebné povolenie, s 
podmienkami stavebných povolení a iných 
povoleni potrebných pre výstavbu, v súlade s 
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realizačnými projektmi, s technickými normami a 
platnými predpismi. Na nedostatky, zistené v 
prlel:>ehu vykonávania predmetu Zmluvy/Diela, 
upozorňuje technleký dozor bezodkladne 
Dodávateľa zápisom do Stavebného deMíka. 
Technický dozor SE potvrdí v Stavebnom <lennfku 
aj odstránenie uvedených nedostatkov. 

7.3.S SE poskytnú Dodávateľovi za úhradu prenájom 
priestorov na šatňovanle v prípade, že nimi 
disponuje a sú votné, na základe samostatnej 
Objednávky Dodávat.eľa pptvrdenej SE. 

8 Havarijná pripravenosť 
8.1 Dodávateľ, ktorý bude vykonávať práce 

v priestoroch SE musl dodržiaval' všeobecne 
záväzné platné pravne predpisy a nadväzujúce 
interné predpisy SE v oblasti havarijnej 
pripravenosti. 

9 Jadrová bezpečnosť - platí pre 
jadrové elektrárne 

9.1 Dodávateľ Je povinný venovať zvVšenú pazcrnosť 
pri realizádi Plnenia na vybraných zariadeniach 
z dôvod.I pnameho vplyvu tYchto zartadení na 
jadrovú beipečnosť. Dodávateľ sa zaväii.!ie 
dodržiavať organizáciu bezpečnej práce na 
jadrových zariadeniach a dodržiavať zásady kultúry 
bezpečnosti, s ktorými boli jeho zamestnanci 
oboznámení v rámci školenia. 

9.2 Bezpečnostné opatrenia pre výkon 
be:zpečnej práce na ot'lorenom primárnom 
okruhu JE a tlakových systémoch 

9.2.1 Dodávater je povinný dodržiavať základné 
podmienky 1adrovej bezpečnosti v JE tak, aby pri 
Plneoi nenaruš!! chladenie palivových článkov vo 
všetkych reiimoch prevädzky. 

9,2.2 Dodávater musí pri reallzáeil Plnenia ,,zabrárciť 
pádu cudzlch predmetov alebo časti rariadenía, 
manipulátorov„ do otvorených zariadení 
primárneho okruhu. V prlpade pádu cudzieho 
telesa do otvoreného zariadenia primárneho 
okruhu môže dôjsť k fokálnemu a celkovému 
zníženiu chladenia a v dôsledku toho k prehriatiu 
aktívnej zóny, alebo k poškodeniu paliva. 

9.3 Evidencia osôb a kontrola zmluvných 
výkonov na postamentoch reaktxnov 

9.3.1 Dodávate!' je povinný dodržiavať evidenciu 051ib 
a kontrolu zmluvných výkonov na plošine 
postamentu, !dory je zvlášť sledovaným 
priestorom na jadrovom lariadeni. Pohyb 
pracovníkov Dodávateľa a zmluvné výkony na 
postamente jadrového zariadenia sú riadeným 
procesom, ktOl'ý zabezpci;uje vedúci 
reaktorového bloku (ďalej len HVRB"). Počas 
generálnej opravy (ďalej Jen „GO' ) a rozšírene] 
gen&álnej opravy (ďalej len . RGO") je potrebne 
dodržiavať be-zpečnostné postupy a prístušné 
právne predpisy. 

9.4 Organizačné opatrenia k zabráneniu 
vniknutia cudrlch predmetov do otvorenej 
technológie Jadrovej etektrime {lE). 

9.4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodržlavar opatrenia na 
vylúčenie vniknutia cudúch predmetov /FME/ do 

otvorenej technológie JE po~as prác a všetky 
súvlslace 2mlwné výkony na otvorenej 
technológii JE realizovať len na základe 
schváleného HMG prác a Zákaziek. 
prostredníctvom zadanl z pracovných skupín a 
zadaní z pracovnej skupiny výmeriy paliva, na 
základe pracovného pn1;azu (ďalej len MPPť'· 
z;ikazky SAP-N") , alebo na príkaz VRB v 
SÚVislosti s plnením operatívnych úloh. 

9.4.2 Dodávate! je povinný pri páde cudiíeJlo 
predmetu do otvoreného zariadenia prlmámeho 
okruhu ba..iodkladne ínformovať oprávnenú 
osobu SE. 

Pri zistení nenahfásenla pádu tudii!.leho 
predmetu do otvoreného prlmlrneho 
okruhu mďk byt' voči Dodáv1teľovl 
uplatnen4 zmluvná pokura vo výiké 
1.700,-EUR za kaidý zistený prípad. 

9 .5 Používanie plastových výrobkov {fólii) 
v kontrolovanom pásme {ďalej len „KP"} 

9.5.l Vo všetkých technologických priestoroch závodov 
ESO, EMO je zakázané použítle priesvitného 
(ô'reho) igelitu a ljjefi!U &meJ farby. V 
priestorodl KP je povolené pouifvoť výhradne 
žltý igelit v technolqgických priestoroch mimo 
KP je zakázané požívať Igelit žltej farby, je 
možné používať igelit Inej výraznej farby. 

9.5.2 Do KP sa zakazuje vnášať materiál alebo 
predmety, ktoré nesúvisia s Plnením. 

10 RADIAČNÁ OCHRANA - platí pre 
jadrové elektrárne 

10.1 Dodávatel', ktofÝ bude realizovať P!nelJie 
v prostred( foruujúceho žiarenia (ďalej leo IZ}, 
mus{ dodržiavať v.šeobecne záväzné právne 
predpisy: 

- zákon 355/2007 z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
nlektorýd1 zákonov, 

- Nariadenle vlády Slovenskej republiky č. 
345/2006 Z. z. o zál<ladných bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a 
otiyvateľQI/ pred ionizujúcim fiarením. 

- Nariadenie vlády Slovel)skej republiky č. 
346/2006 Z. z_ o požiadavkách na zabezpečenie 
radiačnej ochrany externých pracovnikov 
vystavených ráiku íoniwjúceho žiarenia počas 
Ich činnosti v kontrolovanom pásme, 

Nariadenie vlády Slovens~ej republiky č. 
348/2006 Z. 2. o požiadavkách na zabezpečenie 
kontroly vysokoak.tívnych ilarlčov a opustených 
íiaričov, 

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovanskej 
republiky č. 545/2007 z. l ., ktorou sa ustanovujú 
podrobností o požiadavkfich na 2<1bezpeč.enle 
radiačnej ochrany pri čiMostiach vedúcich 
k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadíska 
radiačMj od-rany, 

- Vyhláška Ministerstva zdravotnlctva Slovenskej 
republíky č. 520/2007 z. z., ktorou sa ustanovuje 
rozsah požadovaných vedomosti pre skúšky 
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovania 
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činnosti komlsH na preskúšanie odbornej 
spôsobilostí a obsah osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti 

a interné predpisy SE v oblasti radiačnej ochrany, 
s ktorými bol oboznámený na vstupných 
školeniach. 

10.2 Dodávateľ môže vstueovať a realFwvať zmluvné 
výkony v prostredí IZ a v KP len na základe 
„Povolenia na vstup do KP". 

10.3 Dodávateľ prostredníctvom oprávnenej osoby SE 
zabezpečí spoluprácu pri vySt:avovaní „R" príkazov 
v zmysle predpisov SE a zaväzuje sa dodržiavať; 

- pravidlá všeobecnej radiačnej ochrany, 

- pravidlá jadrovej bezpečnosti, 

podmienky reallzácle zmlwných výkonov v KP, 

opatrenia uvedené v „R" príkaze a 

- zásady organizácie povoľovania vstupu do KP. 

10.4 Dodávateľ je povinný u svojich pracovníkov 
pracujúcich v KP preukazovi'Jť v pravidelných 
ročných Intervaloch zdravotnú spôsobilosť 
a dodržiavať pravidlá na .zabezpečenie 
monitorovania vnútornej a externej expozície. 

pracovníci Dodávateľa predložia oddelenfu 
radiačnej ochrany osobný radiačný preuka2 pred 
začatím onnosti v kontrolovanom pásme; ak 
pracovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, je povinný predložlť osobný radiačný 
preukaz vydaný v krajine svo3l10 trvalého pobytu 
alebo Iný obdobný doklad, ktorý svojím obsahom 
zodpovedá osobnému radiačnému preukazu; 

- 15 dní pred nástupom na realizáciu zmluvných 
výkonov zoznam pracovníkov, ktorí budú určení 
ako zodpovední vedúci prác - zmluvných 
výkonov na „R" príkaze. Pracovník Dodávateľa, 
ktorý vykonáva vedúceho prác, musí mať 
skúsenosti minimálne počas dvoch odstávok 
v jadrových elektrárňach. 

Pred vydaním povolenia na vstup do KP a tiež po 
ukončení poslednej práce v KP sa pracovníci 
Dodávateľa podrobia zmeraniu vnútornej 
kontaminácie na celotelovom počítači {ďalej len 
„CTP"}. 

10.5 Dodávateľ predloží SE na oddelenie radiačnE!j 
ochrany príslušného závodu najneskôr 3 pracovné 
óo! voored žiadosť o povoleniE! vstupu do KP a pri 
predložení žiadosti zároveň predloží záznam dávok 
svojich pracovnikov za predchádzajúce obdobie, 
a to v ďenení: 

- dávka ia posledné 3 mesiace; 
- dávka za posledných 12 mesiacov; 
- dávka za posledný kalendárny rok; 
- dávka za posledných 5 rokov; 
- celoživotná dávka; 

potvrdenie a výsledky merania na CTP. 

10.6 V prípade porušenia pravidiel radiačnej ochrany, 
príp. straty zdravotnej spôsobilosti praco~níka 
Dodávateľa pre zmfwné výkony v prostredí IZ, SE 
odoberú pracovníkovi Dôdávatel'a povolenie na 
vstup do KP. 

10.7 Všetky činnosti so zdrojmi IŽ podliehajú 
optimalizácii dávok a AlARA. Na vytipované 

rizikove práce z pohl'adu radiačnej ochrnny je 
Dodávateľ povinný najneskôr 1 mesiac pred 
nástupom na realizáciu zmluvných výkonov 
predložiť. podklady k vypracovaniu inštrukcie 
ALAAA: 

- pr0gram radiačnej ochrany pracovníkov; 
- osobné údaje odl:lorného iástupcu; 
- počet ďoveko-hodín; 
- technid<.ý popis alternatív riešenia; 
- návrh ochranných opatrení z hľadiska 

radiačnej ochrany; 
odhady osobných a kolektívnvch efektívnych 
dávok; 

- cieľovú kolektívnu a individuálnu efektívnu 
dávku; 

- predložiť optimalizáciu radiačnej ochrany 
(preukázať zhodnotenie Al.ARA); 

- definovanie kritických miest rlešenia; 
požiadavky na osobnú do2lmetrtu; 
referencie na výkori takýchto prác na iných 
pracoviskách. 

10.B U zvlášť Špeáfických činností na zariadeniach v KP, 
kedy hrozí príjem väčších dávok, Dodávateľ 
spolupracuje pri príprave postupu na ich vykonanie 
s príslušným technológom, prípravárom a 
špecialistom AlARA. 

10.9 Dodávateľ pred prvým nástupom na realizáclu 
zmluvných výkonov do KP v prislušriom závode 
preukáže oddelE!niu radiačnej ochrany, že si splnil 
oznamovaciu povinnosť o činnosti vedúcej 
k oi:iareniu v požadovanom rozsahu podľa zákona 
č. 355/2007 Z. z,, v platnom znení a zákona č. 
541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej 
energie (atómový zákon), v platnom znení. 

10.10 Prostriedky individuálnej dozimE!trickej kontroly 
musia mať pracovníci trvale pri sebe a nesmú 
pripustiť ich kontamináciu, stratu alebo poškodenie 
a musia Ich odkladať len na tento účel určené 
miesta. 

10.11 Dodávateľ Je povinný pri vykonávaní .zmluvných 
výkonov so zdrojmi lZ (räntgenové pristroje) riadiť 
sa prevádzkovým a havarijným plánom 
defektoskopid<.ého pracoviska a jE!ho pokynmi 
a súčasne pravidlami práce v KP. 

10.12 Dodávateľ je povinný dodržiavať pravidlá prechodu 
cez hygienickú slučku a vstupu do KP a postup pri 
odstraňovaní povrchovej kontaminácie z povrchu 
tela a odevu. 

10.13 Dodávateľ je povinný dodržiavať zásady 
minimalizácie rádioaktívnych odpadov (ďalej len 
„RAO") a v prípade porušenia zásad SE upozornia 
Dodávateľa na ich porušenie a pri opakovanom 
porušE!nÍ môžu SE odobrať Dodávateľovi povolenie 
na vstup do KP na jeden rok alebo natrvalo. 

10.14 Dodávateľ zabezpečí triedenie odpadov 
vzniknutých v KP na aktívni! a neaktívne a 
zabezpečí ich odovzdanie v odpadovom 
hospodárstve. Aktívny odpad musí triediť do 
kategórií „spáliteľný", „nespáliteľný", „kovový", 
pvlhký" a „mokrý" a ukladať ich na mieste vzniku 
do PE vriec. V prípade vzniku RAO väčších 
rozmerov je Dodávateľ povinný ich na mieste 
vzniku, príp. v dielni fragmentovaľ na požadované 
rozmery. RAO je preberaný službou RAO v sklade 
pevných RAD v budove aktívnych pomocných 
prevádzok, kde je prijímaný len odpad triedený, 

Slovenské elektrárne, a.s,, Mlynské nivy 47, ll21 09 Bratislava 2, Slovenská republika, JČO: 35 829 052, 
registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B 

Strana 16 z 19 



Pr!loha č. v6, 0104201'1 

Slovenské elektrárne, a .s., Bratislava 
Bezpečnostno-~echnické podmienky plnenia v SE, a.s. 

riadne označ:ený a zabalený. 

10.15 vvnašanle akéhokoľvek materiálu, náradia a 
prípravkov z KP je možné vykonal' az po jeho 
radiačnej kontrole a po splnenl kritérií na jeho 
uvoľnenie. 

10.16 SE poskytnú Dodávateľovi pred iačatim zmlwných 
výkonov údaje o bezpečnostných a hygienických 
podmienkach z hľadiska radiačnej situácie. 

10.17 SE zabezpečia počas realizácie zmluvných výkonov 
podi'a potreby meranie radiačných c.harakterisb"k 
pracovných priestorov a meranie vnútornej 
kontaminácie pracovníkov Dodávateľa na CTP; 
s výsledkami merani oboznámi Dodávateľa. 

10.18 Dodávateľ je povlnný dodržiavať zásady používania 
osobných ochranných pracovných prostriedkov pri 
realizácii zmluvných výkonov v KP. SE zabezpečia 
na činnosť v KP pre pracovníkov Docl~vatera 
predpísané pracovné odevy, obw a ost<itné 
ochranné pomMy; pri zistení idl neprípustnej 

kontaminácie zabezpečí okamžitú náhradu. 

10.19 SE zabezpečia podľa aktuálnyd1 možností pre 
pracovníkov Dodávateľa šatňovanie v KP. 

10.20 SE sú povinné oboznámiť Dodávateľa so systémom 
a pravidlami zaobchcídzanla s rádioaktívnymi 
odpadmi v KP. Dodávateľ je povinný ich 
dodržiavať a pri zbere, us&Jadňovanl a spracovaní 
podľa nich po~ovať. 

10.21 Za preukáz.atel'né porušenie povinností 
uveá1mých v čl. Radiačná Och.rana si SE 
môiu uplatnit' u Dodávat:el'I zmluvnú 
pokutu vo výške 1.700,- EUR Zŕl každé 
jednotlivé porušenie a pracovnlkovl bude 
odobrJJté povolenie nil vstup do KP. 
V prípade opakovaného porušcnía $ SE 
môžu uplatnit' u Dod6vatc/'a zmluvnú 
pokutu vo výške 800,- EUR za každé ďalšie 
porušenie a pr.u:ovníkovl bude od1>braté 
povolenie na vstup do KP natrvalo. 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Brat!Slava 2, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, 
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Pnloha č. 

PRilOHAČ.l K BTP 

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 
Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

vG,01042014 

NEÓPLNÝ INDIKATÍVNY ZOZNAM VÁŽNYCH A VEtMI VÁŽNYCff PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI 

Všeobecné 

Zlyhanie v komunikácii s SE ohľadom závažných a smrteľných úrazov. (do 24 hodín od udalosti • 
prvá prognóza • PN trvajúca 30 alebo viac ako 30 dní, bez ohľadu na prognózu. akékol'Vek úrazy, 
ktoré • ·• · • alebo sa 'ka·ú úrazov elektrinou. 

Zlyhanie v komunikácii s SE (do 24 hodín od udalosti) pri závažných a registrovaných úrazoch 
(prvá prognóza PN trvajúca od 1 do 30 dru). 

Chýbajlica zodpovedná osoba dodávatel'a na závode. 

Vykonávanie zmluvných výkonov neodborným personálom. 

Použivanie špeciálnych, predtým nezaevidovaných, vozidiel. 

Použivanie nástrojov, zariadenia strojov, a chemických látok ktorých použitie nebolo schválené. 

Nevyužívanie promómych zariadení a oplotení na stavenisku a ich nedostatočná údržba. 

Nedostatočná dokumentácia potrebná ku kontrolám a inšpekcií. 

Nedostatky vyplývajúce z nedodržania hodnotenia rizík, plánov BOZP. 

Nevyhovujúce a necertifikované osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. označenie CE, 
neporušenosť, údržba, atď.) 

Neúčasť na zvolaných koorďinačných stretnutiach. 

Nedostatky v označovaní pracovných priestorov. 

Nedostatky v zabezpečení prác na otvorenom reaktore a FME. 

Nedostatky a nekompletnosť dočasných označení požadovaných k dočasným zmenám 
vykonávaným na cestných komunikáciách v areáli závodu. 
Pritomnosť osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok na 

·sku v riestore SE a vnášanie ta • to látok do nestorov a na viska SE. 

Nerešpektovanie bezpečnostného a zdľa'JOtného značenia, príkazov a zaka?OV. 

Nedostatočné bezpečnostné značenie. 

Používanie pracovných prostriedkov, ktorých technický stav, resp. vyhotovenie nie sú v súlade s 
bezpečnostnými predpismi. 

Akékoľvek zásahy alebo zmeny na lešeniach poskytnutých SE. 

Nedostatočné odstraňovanie nepotrebného materiálu v pracovných priestoroch - neporiadok na 
pracovisku. 

v pripade prac na elektrických zariadeniach pod napätím, zariadenia vo vtastnictve dodávateľa, 
nekontrolované a nezrevidované (zo strany osôb zodpovedných za danú oblasť). 

v prípade prác s elektrickými prístrojmi a náradím pod napätím, vo vtastnittve dodávateľa (zo 
strany osôb zodpovedných za danú oblasť) nedostatočná kontrola náradia a neexistencia platných 
certifikátov. 

Elektrické práce Nedodrfävanie právnych predpisov a ustanovení SE (s ktorými bol dodávateľ oboznámený), 
týkajúcich sa ochrany pred elektrid<ými nebezpečenstvami. 

Nedostatočné ochranné alebo prevädzkové uzemnenie alebo ochrana pracovného stroja. 

Nedostatočné uzemnenia a odlrany ručného pracovného náradia používaného na pracovisku. 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika, ICO: 35 829 052, 
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Príloha č. 

Práce vo výške 

Mechanické 
zdvlhacie aktivity 

Chemické 
nebezpečenstvo 

Fvzjkálne činidlá 

Nebezpečenstvá 
požiaru / výbuchu 

Práca v stiesnených 
priestoroch 

Podvodné práce 

E Veľmi vážne porušenia 

~ Vážne porušenia 

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 
Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE, a.s. 

v6, 01042014 

Nedostatočná ochrana zamestnancov proti nebezpečenstvám pádov z výšky a nad voľnou hibkou. 

Nesprávne použivanie zariadení a zdvíhacích mechanizmov/ nesprávne manipulácia pri zdvíhani 
bremien. 

Karcinogén - HutJlgén - Toxidui látka 

Nedostatky a porušenia pri dodržiavaní pravidiel týkajúcich sa používania nebezpečných látok 
(podľa bezpečnostného značenia a tabuľky prislúchajúeich akejkoľvek látke). 

Nedostatky a porušenia pri dodržiavaní pravidiel týkajúcich sa zaobchádzania /transportom 
a odstraňovania nebezpečných látok (podľa bezpečnostného značenia a tabuľky prislúchajúcich 
ake koľvek látke • 
Nedostatky a porušenia pri dodržiavaní pravidiel pri prácach s rizikom expozície prachu z azbestu 
alebo z materiálov obsahujúcich azbest. 

Škodlivé 

Nedostatky a porušenia pri dodrliavani pravidiel týkajúcich sa používania nebezpečných látok 
(podľa bezpečnostného značenia a tabuľky prislúchajúcich akejkoľvek látke). 
Nedostatky a porušenia pri dodržiavaní pravidiel týkajúcich sa zaobchádzania s/tranšPO.tU _ _ _ 
a odstraňovania nebezpečných látok (podľa bezpečnostného značenia a tabuľky prislúchajúóch 
ake kol'vek látke . 

Nepriznanie pôsobenia nebezpečných fyzikálnych faktorov (napr. hluku, vibrácii, prac.hu „.) 

Nedostatky a porušenia v dodržiavaní pravidiel týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti (právne 
predpisy a interné predpisy SE a.s„ s ktorými bol dodávateľ oboznámený). 

Nedostatky a porušenia v dodržiavaní pravidiel týkajúcich sa prevencie prác vo výbušnej atmosfére 
(ATEX}. 

Práce bez ochrany proti špecifickým rizikám, voéi ktorej je osoba vystavená v priestoroch ako sú 
cisterny, silá, tunely, studne, atď. 

Odborná spôsobUOSl' zamestnancov vykonávajúcich prislUŠlé aktivity, ktorá nie je v súlade 
s ožiadavkami SE. 

LEGENDA 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 82109Bratislava2, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, 
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Vyhlásenie o subdodávateľoch 

Obchodné meno: ABB, s.r.o. 
Sldlo: Tuhovská 29, 831 06 BratlsfavCJ 
IČO: 31 389 325 
(ďalej len „Dodávate!"') 

Týmto vyhlasujeme, že na plnení pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len " SE") sa 
zú6astftle / nezúčastnia subdodávatelia v zmysle definície podľa odseku č. 1. tohto vyhlásenia. 

Zomam subdodávateľov, ktorí sa zúčastnia na plneni: 

--Obchodné meno ICO ! Predmet plnen a podiel na Dátum 
subdodávateľa 

1 

celk./max. cene začatia účasti - . orác Cv %) na plnení 

'• - -- · ·-- ·-· --
-- .. -··· ·-

- - -
Ďalej týmto láväzne vyhlasujeme a berieme na vedomie, i e: 

1. Za subd<>dávateľa sa považuje akálcol'Vek fytická alebo právnická osoba, ktorá s 
Dodávateľom uzavrie zmluvu za účelom zmluvného plnenia zo strany Dodávateľa alel:)o 
namiesto neho pre SE. Výlučne pre účely určenia podCelu subdodávateľov na plnení pre SE sa 
za subdodávateľa nepovažuje fyzická osoba - podnikateľ {živnostník). 

2. Maximálny podiel plnenia subdodávateľmi je o % n<l plnení prá~ pričom za práce sa 
považujú všetky druhy fyzkkých činností pracovnlkov Dodávateľa, ktoré sú vykonávané za 
účelom plnenia zmluvy. 

3. Dovolená .je iba jedna subdodávateľská úroveň. 
4. V prípade, že na plnení sa zúčastňuje sutxlodávater, tento spíňa nasledovné podmienky pre 

osobné postavenie: 
a) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, právoplatne 
odsúdený za trestný čín korupcie, za trestný .čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie, za trestný čin legalizáóe príjmu z trest[lej činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania terorlStlckej skupiny alebo za trestný čln terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme a že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata 
súvisí s podnikanfrn, 

c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravomé poistenie, sociálne poistenie, 
ani nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia, 

d) nemá evidované danové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonc;.m rozhodnutia, 
e) nebolo mu v predchádl.aJúclch troch rokoeh preukázané závažné porušenie odborných 

povinnosti, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu. 

S. SE sú oprávnené odmietnuť účasť subdodávateľa na plnení kedykoľvek počas plnenia 
zmluvy najmä v nasl. príP.Cdoch: 

a} nesplnenie požiadaviek na techniclco·odbornu spôsobilosť a podmienok pre BOZP 
subdodávateľa, alebo 
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b) podanie návrhu oprcivneného na vykonanie exekucle z majetku subclodävatera, alebo 
c) zverejnenie uznesenia o začatí konkurzného konania voči subdodávateľovi 

v Obchodnom vestnlku, alebo 
d) zverejnenie uznesenia o začatí reštrukturatlUJčného konania voči subdodávateľovi 

v Obchodnom vestníku, alebo 
e) neplnenie predchádzajúcich plnení realizovaných pre SE, a.s., či už ako dodávate!' 

alebQ ako subclodávatel', riadne a včas. 
6. Schválený zoznam a podiel subdodávateľov môže byť %menený len na základe 

predchádzajúceho pisomného súhlasu SE. 
7. Porušenie: akejkoľvek povinnosti Dodávateľa uvedenej v tomto Vyhlásení o subdodávateľoch 

je považované za podstatné porušenie zmluvných povinností Dodávateľa, na základe ktorého 
sú SE oprávnené odstúpiť od zmluvy. 

V zmysle vyššie uvedeného vyhlásenia sa zaväzujeme: 
8. Oodrial' maximálny podiel subdodávateľov na plnení prác, stanovený SE. 
9. Vyiladat' vopred písomný súhlas SE v nasledovných prfpadoch: 

a) dodatočný vznik potreby účasti sulxtoclávateľa oa plnení, 
b) učasľ každého ďalšieho subdodávateľa na plnení a pripéldná súvisiaca zmena podielov 

jednotlivých subdodávateľov na plnení prác, 
c) každá 2mena podielov existujúcich subdodávatel'ov na plnení prác. 

10. Preukázar splnenie požiadaviek na technickú a odbornú spôsobilosť a podmienok pre BOZP 
pri každom 2 prípadov uvedených v predchádzajúcom odseku pod písm. a) alebo písm. b). 

v Bratislave, dňa Ol.07.2014 

V mene a za: A6B, s.r.o. 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: Key Account Maoager 

Podpis: 

$t1c:r1a 2 1 7. 

' ~-
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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE 4600010279 

(ďalej len „dodatok. č.1 ") 
Evidenčné číslo dodatku Objednávateľa : 4600010279/1 

uzavretá medzi: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 
IČO: 

DIČ: 
IČ DPH: 

v mene spoločnosti 
koná: 

Zapísaná v: 

(,,Objednávatel"') 

a 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

V mene spoločnosti 
koná: 

Zapísaná v: 

(,,zhotovitel"') 

Slovenské elektrárne, a.s. 
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

35 829 052 

20 202 613 53 

SK20 202 613 53 

Ing. Peter Chobor, strategický nákupca - TL 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I ., odd.:Sa, č.vl.:2904/B 

ABB, s.r.o. 

Tuhovská 29, 831 06 Bratislava 

313 893 25 

2020326396 
SK2020326396 

Ing. Csaba Farkaš, PhD, MBA 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, 
vložka 8428/B 

{ďalej spolu tiež „Zmluvné strany" alebo osobitne „Zmluvná strana'') 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Tento dodatok č. 1 je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy 4600010279, zo dňa 
20.8.2014 (d'alej len ,,Zmluva"). 

1.2 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 18.4 Prílohy č.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto 
dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopÍňajú ustanovenia Zmluvy 4600010279 v rozsahu 
článku 1, 3, 4 a 9 uvedeného nižšie. 

1.3 Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku č. 1 je rozšírenie ro.zsahu predmetu plnenia, ktorá 
pozostáva z:"Revízie ochrán R 110 kV Petržalka v rokoch 2014, 2015 a 2016'. 

2 PREDMET DODATKU 

2.1 Pôvodné znenie článku 1. Predmet plnenia Zmluvy: 



„Detailná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v Technickej špecifikácii, ktorá tvori 
prílohu č.1 tejto Objednávky." 

sa ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení: 

„Detarlná špecifikácia predmetu plnenia sa nachádza v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí 
prílohu č.lA tejto Objednávky." 

Ostatné ustanovenia článku 1 Predmet plnenia - zostávajú nezmenené. 

2. 2 Pôvodné znenie článku 3. Miesto plnenia a miesto odovzdania Zmluvy sa dopÍňa : 

"a 
Slovenské elektrárne, a.s., 
závod 

2.3 Pôvodné znenie článku 4. Cena, bod 4.1 sa ruší a nahrádza sa textom v nasledovnom 
znení: 
Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za vykonanie predmetu plnenia podľa tejto 
objednávky a Dodatku č.1 j e stanovená ako pevná vo výške: 18 492,- EUR bez DPH 

(slovom: osemnásťtisfcštyrlstodeväťdesiatdva ,- euro bez DPH) 

v členení: 
Revízia ochrán R400 VEGA. 2014 . .. „ .. „ ... „ ..•. „ .„ .• „„„ „„„„.„ „ •.• „.„ .3 704,- EUR 
Revízia ochrán R"iDO VEGA 2015 ................. „.„.„ ...... . „.„ . . „„ ...... „ .. 3 773,- EUR 
Revízia ochrán R400 VEGA 2016. „ „.„.„ „.„„.„.„„.„„.„.„„„„„.„.„ .. 3 852,- EUR 

Revízia ochrán R 110 kV VEČU 2014 .„.„ .... „„ . . „.„„.„.„„ .. „„„„„! 852,- EUR 
Revízia ochrán R 110 kV VEČU 2015 ..... „ .. .. „ .. . „ ...... „ .„.„ .. „.„.„.1 889,- EUR 
Revízia ochrán R 110 kV VEČU 2016 .. „ •. „ ..•.. „.„.„ .•.• „ ...• „.„.„„„! 928,- EUR 

Doplňujúce plnenie: 
Revízia ochrán R 110 kV Petržalka 2014 „„„ .•.••..•.•• „ .... „ .. „ .• „.„„.488,- EUR 
Revízia ochrán R 110 kV Petržalka 2015 .. „ „„.„„„ „„„„.„„ .... „ . . . „498,~ EUR 
Revízia ochrán R 110 kV Petržalka 2016 „.„.„„ . . . „„„.„„„„ ... „ ••.• .• 508,- EUR 

2.4 Článok 4.5 Zmluvy sa vypúšťa, a aánok 4.6 Zmluvy sa prečísluje na článok 4.5. 

2.5 Pôvodné znenie ďánku 9.Neoddellteľnou súčasťou tejtX> objednávky sú, príloha č.1 
Technická špecifikácia, sa nahrádza prílohou 1A, ktorá obsahuje predmet phenia: Revíziu 
ochrán R400 VEGA, Revíziu ochrán R 110 kV VEČU a Revíziu ochrán R 110 kV 
Petržalka 

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je: Príloha č. l A Technická špecifikácia 

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 20.8.2014 nedotknuté týmto dodatkom č. 1 
zostávajú nezmenené v platnosti. 



3.3 Pokiaľ nie je v tomto dodatku č. 1 a v Zmluve dohodnuté inak, platia príslušne 
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a príslušné 
ustanovenia súvisiacich právnych predpisov. 

3.4 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvárajú po jeho dôkladnom 
prečítaní, zo slobodnej vôle, nie v tiesni a že s jeho obsahom úplne súhlasia. 

3.5 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, 
z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

3.6 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán. 

3.7 Tento dodatok č. 1 a jeho Príloha č. 1A tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 
4600010279 zo dňa 20.8.2014. 

• v ·~ ·) í1 -' - 1'1 V Bratislave, dna „. „ „ „ „ • .<.1 •• 

V mene a za Zhotoviteľa: 

ABS, s.r.o. 

Ing. Csaba Farkaš, PhD, MBA 

lllÍ 

1 B. 11. 2014 
V Mochovciach, dňa „„ „ „ •• „ „„. 

V mene a za Objednávateľa: 

Slovenské elektrárne, a.s. 

Ing. Peter Chobor, 

strategický nákupca - TL 





Príloha č.1 A - Technická špecifikácia 
k Dodatku č. 1 - k 4600010279 

a\ SLOVENSKÉ 
!!'J7 ELEKTRÁRNE 

Účel technickej špecifikácie I Scope of the 7'echnical Speciflca1 fo11 
Purcha.se Technical Specification 
Technická špecifikáci11 pre nákup 

Císlo dokumentu / Doc11me11t 110. 

PTS-F0150-01K0/2014 
i--------Č .... -is-lo_P_O_B_J_/_P_O_B_J_n_o.-------1 ~~~~)~~;es 

1000056484 a 1000060172 

Securíty Index 
Stupeň utajenia 

Názov projektu 
Project name REVÍZIA OCHRÁN. 

12 

Company u.se 
Použitie v dmci spoločnosti 

Názov klastra 
C/11ster name 

Rev no. 

00 

Materiálová skupina 
I Material Grou 

Dátum poslednej 
verzie 

Date of the /asi 
revision 

1 

Popis revízie technickej špecifikácie I Description of Revisions to the technical speciflcafion 

Spracoval I 
Preparedby 

ME 10400 

Spolupracoval I 
Co-operation 

-------~ 
Podpis/ 
Signa11ue 

Podpis/ 
Signature 

Podpis/ 
Signature 

Schválil / 
Approved by 

Overil I Verifled by 

Meno/ Name 

Podpis/ 
Signature 

J 
/, ' 
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DEFIN(CIE POJMOV A SKRATKY 

1.1 DEFINICIE POJMOV 
DodávaterJZhotovlter 
je dodávateľ zariadení, komponentov, služieb a činnosti , pre ktoré sa vytvára technická 
špecifikácia. 

Objednávater 
SE, a.s. 

Vykonávater 
Závod, alebo útvar SE pre ktorý je služba obstarávaná 

1.2 SKRATKY 

K 
R400kV 
R110kV 
V8898 

Systém manažerstva kvality 
Rozvodňa 400kV 
Rozvodňa 11 O k V 
Linka V8898 

2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA A/ALEBO 
PROSTREDIA 

2.1 OPIS SÚČASNÉHO STAVU VŠETKÝCH ČASTI A KLASIFIKÁCIA 
ZARIADENIA/TECHNOLÓGIE 

Elektrické ochrany R400kV sú umiestnené v rozvádztillliiiiA.1 - DESA.S a ARAOO, 
ARBOO v samostatnej miestností ochrán za velínom n~ 

Elektrické ochrany R 11 OkV ~ umiestnené v rozvádzači 1 DE3 v samostatnej 
miestnosti ochrán za velínom~ 

Z hľadiska prevádzky, údržby, funkčností a bezpečnosti je potrebná ročná revlzía týchto 
ochrán. 

2 .1.1 POPIS O CHRÁN R400KV, VE GABČIKOVO 
- Pripojnicová ochrana - REB 500 
- Ochrany vedení V429, V448, KSP - REXA101 , REZ1 , REL 100, SPAU140C, SPOC 112C, 

SPAJ140C, REL 670, ASOT X, Záložná ochrana S 1038 
- Ochrany autotransformátora T 401 - 0115, A15, AT12X, SPAD346C2, Záložná ochrana 

. ) 

/. '· 
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2.1.2 POPIS OCHRÁN 
- Ochrana pripojnic - RET 316 
- Ochrany vedenia - systém ochrán REL 511 (dištančná, zlyhanie vyplnača, zemná smerová) 
- Ochrany kábla - SPAJ140C 
- Komunikačné zariadenie VEČU R 11 O kV FOX 20 

2.1.3 POPIS OCHRÁN R110 K 
Ochrana vedenia - systém ochrán ABB REL 511 V1 .2( nadprúdová, dištančná , 

smerová} 
- Komunikačné zariadenie VEČU R110 k~ -FOX 20 

KLASIFIKÁCIA ZARIADENIA 
je zariadenie podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny č. 508/2009 Z. z. 
klasifikované ako vyhradené technické zariadenie skupiny A. 

2.2 LOGISTIKA 

šfrka 47,880491546, dÍžka 17,539200783. 

Miestom dodania a odovzdania diela je SE a.s., VE Gabčikovo. 

nachádza 
• v katastrálnom územl ob 
48,029636 dlžka 17,224948. 

Miestom dodania a odovzdania diela je SE a.s .• 

R110 k~ nachádza v Bratislavskom kraji na západnom Slovensku, v okrese 
Bratislava , v katastrálnom území mesta Bratislava na GPS súradniciach -
šírka 48, 1148656 dlžka 17,0977893. 

Miestom dodania a odovzdania diela je SE a.s., -

2.3 CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA 
Ide o vnútorné prostredie. 



~SLOVEf':JSKÉ Clslo dokumentu 

ELEKTRARNE Power Plant Name Documell/ no. 

blok/Unit 

~~~ Enel 
·')\- REV. 00 18. 11. 14 

Purchase Technical Spccification Strana 2 12 
Slmet 5 oj 

2.4 LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY 
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z . o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími. 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia 

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

Nariadenie vlády č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činnosti a o náležitostiach návrhu na 
zaradenie pracovných činností do kategórii z hľadiska zdravotných rizík 

Vyhláška MV SR č. 288/2000 Z. z„ ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 

STN 920201 :2000 Požiarna bezpečnosť stavieb 

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho 
vykonávacie vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch a č. 284/2001 Z. z .. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

Oprávnenie a osvedčenie na činnosť v rozsahu vyhl. 508/2009 a vyhl.124/2006. 
Osvedčenie v zmysle zákona č. 50/1976, stavbyvedúci. 

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA 

3.1.1 STROJNÁ ČASŤ 
Nepožaduje sa. 

3.1.2 ELEKTRO ČASŤ 
Predmetom plnenia je ročn-' · n v rozvodni Rz400kV na 
revízia oc · kV na linky V 8898 Petržalka vo 
R110 kV rokoch 2014, 2015, 2016. 

3.1.3 SKR 

Nepožaduje sa. 

ročná 
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3.2 PRÁCE 

3.2.1 

3.2.1.1 Ročná revízia ochrán 

Požadujeme vykonať revíziu ochrán R 400 kV v rozsahu : 
- Sekundárne skúšky všetkých ochrán 
- Funkčné skúšky všetkých popísaných ochrán 
- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 

Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém, CMS 
ochrán a ostatné prístroje R 400 kV 
- Kontrola, dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzačoch ochrán DE881, 
DE883, DE8B4, DE8A.1 - DE8A.8, DE9.1 - DE9.3, ARAOO 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termín realizácie je viazaný na odstávku R 400 kV. 

Začiatok prác: 08.09.2014 o 1200 hod 
Ukončenie prác: 21 .09.2014 o 1300 hod. 

3.2. 1.2 Ročná revízia ochrán R400kV v roku 2015 

Požadujeme vykonať revíziu ochrán R 400 kV v rozsahu : 
- Sekundárne skúšky všetkých ochrán 
- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 
- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém, CMS 
ochrán a ostatné prístroje R 400 kV 
- Kontrola, dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzačoch ochrán DE881 , 
DE883, DE884, DE8A.1 - DE8A.8, DE9.1 - DE9.3, ARAOO 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavenl, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termín realizácie je viazaný na odstávku R 400 kV. 

Začiatok prác: 24. 08. 2015 o 1200 hod 
Ukončenie prác: 30. 08. 2015 o 1300 hod. 

3.2.1.3 Ročná revízia ochrán R400kV v roku 2016 
Požadujeme vykonať revíziu ochrán R 400 kV v rozsahu : 

- Sekundárne skúšky všetkých ochrán 
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- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 
- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém, CMS 
ochrán a ostatné pristroje R 400 kV 
- Kontrola, dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzačoch ochrán DE8B1 . 
DE8B3, DE884, DE8A.1 - DE8A.8, DE9.1 - OE9.3, ARAOO 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termín realizácie je viazaný na odstávku R 400 kV. 

Začiatok prác: 07. 09. 2016 o 1200 hod 
Ukončenie prác: 16. 09. 2016 o 1300 hod. 

3.2.2 REVIZIA OCHRÁN 

3.2.2.1 Ročná revízia ochrán R1100kV a V 8898 v roku 2014 

Požadujeme vykonať revíziu ochrán R110kV a V 8889 v rozsahu : 
- Sekundárne skúšky ochrán 
- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 
- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém a ostatné 
pri stroje R 11 OkV 
- Overe~ (prenosovú cest. v) do velína, do riadiaceho 
systém~ vzdialený terminá ontrola spojov 
• Kontrola, dotiahnutie spojov a očistenie o prac u rozvádzače 
- Spolupráca s dodávateľom pri rekonštrukcii poľa č .8 v R1 
- Kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou rozvodňa 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revizii. 

Termín realizácie je viazaný na odstávku vedenia. 

Začiatok prác: 19. 11 . 2014 o 800 hod 
Ukončenie prác: 25. 11. 2014 o 1300 hod 

3.2.2.2 Ročná revízia ochrán R11 OOkV a V 8898 v roku 2015 

Požadujeme vykonať rev!ziu ochrán R110kV a V 8898 v rozsahu : 
- Sekundárne skúšky ochrán 
- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 

1' 
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- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém a ostatné 
prístroje R110kV 
- OvereilJ!!ll!· · · · (prenosovú cest· · · v) do vellna. do riadiaceho 
systému vzdialený terminál ontrola spojov 
- Kontro a, otiahnutie spojov a očistenie prachu rozvádzač ochrán 1 
- Spolupráca s dodávateľom pri rekonštrukcii poľa č.8 v R11 
- Kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou rozvodňou 
FOX6PLUS) 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termin realizácie je viazaný na odstávku vedenia. 

Začiatok prác: 
Ukončenie prác: 

18. 11 . 2015 o 800 hod 
24. 11 . 2015o1300 hod 

3. 2 .2.3Ročná revizia ochrán R1100kV a V 8898 v roku 2016 
Požadujeme vykonať revíziu ochrán R 11 OkV a V 8889 v rozsahu : 

- Sekundárne skúšky ochrán 
- Kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 
- Funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém a ostatné 
prístroje R110kV 
- Overe--· · · (prenosovú cest- v) do velína, do riadiaceho 
systém vzdialený terminál kontrola spojov 
- Kontro a. ot1a nut1e spojov a očistenie o prac u rozvádzač E3 
- Spolupráca s dodávateľom pri rekonštrukcii poľa č.8 v R 11 
- Kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou rozvodňo 
FOX6PLUS) 

Po vykonanej ročnej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revlzii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 

Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termín realizácie je viazaný na odstávku vedenia. 

Začiatok prác: 18. 11 . 2016 o 800 hod 
Ukončenie prác: 22. 11 . 2016 o 1300 hod 

3.2.3 REV(ZIA OCHRÁN R110 KV 

3.2.3.1 Ročná revízia ochrán R110 kV~ 8898 v roku 2014 
Požadujeme vykonať revíziu elektrických ochrán v R 11 O KV- 8898 v 
roku 2014, v rozsahu: 
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- kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 
- funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, 
riadiaci systém a ostatné prístroje R 11 O kV. 
- overenie signalizácie (prenosovú cestu signálov) do vellna, 
- dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzači o · 
- kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou stranou FOX 20) 
Po vykonanej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a kontroly ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 
Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revizi l. 
Termín realizácie je viazaný na odstávku vedenia . 

Začiatok prác: 
Ukončenie prác: 

19. 11 . 20140 800 hod 
25. 11 . 2014 o 1300 hod 

3.2.3.2 Ročná revizia ochrán R1100kV~ 8898 v roku 2015 

Požadujeme vykonať revfziu elektrických ochrán v R110 KV- V 8898 v 
roku 2015, v rozsahu: 

- sekundárne skúšky ochrán 
- kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 
- funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, 

riadiaci systém a ostatné prístroje R 110 kV. 
- overenie signalizácie (prenosovú cesu signálov) do velina, 
- dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzači o 
- kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou strana FOX 20) 
Po vykonanej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a kontroly ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 
Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termin realizácie je viazaný na odstávku vedenia. 

Začiatok prác: 
Ukončenie prác: 

18. 11 . 2015 o 800 hod 
24. 11 . 2015 o 1300 hod 

3.2.3.3 Ročná revízia ochrán R1100kV~ 8898 v roku 2016 

Požadujeme vykonať revíziu elektrických ochrán v R 11 O K~ 8898 v 
roku 2016, v rozsahu: 
- kontrola ochrán, vrátane vonkajších obvodov 
- funkčné skúšky ochrán v nadväznosti na signalizáciu, 

riadiaci systém a ostatné prístroje R 110 kV. 
- overenie signalizácie (prenosovú cestu signálov) do velína. 
- dotiahnutie spojov a očistenie od prachu v rozvádzači o~ 
- kontrola strhávania a komunikácie s protiľahlou stranou FOX 20) 
Po vykonanej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavent, unkčných 
skúškach a kontroly ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme. 
Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

Termin realizácie je viazaný na odstávku vedenia. 

Začiatok prác: 
Ukončenie prác: 

18. 11. 2016 o 800 hod 
22. 11 . 2016 o 1300 hod 

12 
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3.4 SLUŽBY 

3.4.1 ŠKOLENIE 
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Nepožadujeme„-· i ·1n ~ olenie, požadujeme len štandardne školenie pre dodávateľov v 
rámci SE a.s., 

3.4 .2 DOZOR 
Nepožadujeme. 

3.4.3 INÉ SLUŽBY A POVINNOSTI 
- Zhotoviteľ si zabezpečí dopravu zariadení a osôb 
- Všetky práce a dopravu zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii, bez ďalších nákladov 

3.5 NÁHRADNÉ DIELY 
Nepožadujeme. 

3.6 VOLITEĽNÉ A DODATOČNÉ PRÁCE 
Počas revízie ochrán budú vykonávané na zariadení i iné práce objednávateľom a aj 
dodávateľsky. Preto žiadame súčinnosť pri vykonávaní diela so všetkými zúčastnenými. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmenu terminu v nadväznosti na odstávky rozvodných 
zariadení. 

3.7 VYMEDZENIE HRANÍC PREDMETU PLNENIA 

Zhotoviteľ prevezme zariadenie na revíziu v 
- miestnosti ochrán, rozvádzače DE881, DE883, DE884, DE8A.1 - DESA.S, DE9.1 -

DE9.3, ARAOO 
Narevizi~ 
- miestno~ádzač 10E3 

Zhotoviteľ 11m· · 
po revízii v 
- miestnosti oc ran, rozva za e DE881 , DE883, DE8B4, DE8A.1 -DE8A.8, DE9.1 -

DE9.3, 
po revízi 
- miestno dzač 1DE3 

3.8 SYSTÉM MANALÉRSTVA KVALITY 

Dodávateľ musí mať vybudovaný funkčný systém manažérstva kvality (SMK). ktorý 
zodpovedá požiadavkám EN ISO 9001 : 2008. Dodávateľ tiež musí preukázať existenciu 
a využívanie takéhoto SMK, napr. formou certifikátu, alebo čestného prehlásenia a kópie 
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Príručky kvality. Dodávateľ musí na požiadanie umožniť audit internými pracovníkmi SE, 
a.s., alebo ním poverenými pracovnlkmí. 

3.9 KRITÉRIÁ PRE SYSTÉMY ENVIRONMENTU A BOZP 
Dodávateľ zlikviduje vzniknutý odpad pri výkone diela. Odovzdá potvrdenie o ekologickom 
zlikvidovaní odpadu v súlade s legislatrvou a environmentálnou politikou SE a.s. 

4. FUNKČNÉ A PODROBNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

4.1 PO!IADAVKY NA SYSTÉMY, ZARIADENIA, KOMPONENTY 
A MATERIÁLY 
Nepožaduje sa. 

4.2 POŽIADAVKY NA PRÁCE 

Predmetom plnenia je ročn-· · • n v rozvodni ~ ročná 
revízia ochrán v R11 OkV n a linky V _8898~ rokoch 2014, 2015, 
2016. Rozsah prác je uved ny v o e .. tejto TS. 

4.3 POL'.IADAVKY NA INŽINIERSKU A PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU 
DODÁVKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE : 

4.3.1 POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MÁ POSKYTNÚŤ 
DODÁVATEĽ 

Nepožaduje sa. 

4.3.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, KTORÚ ZABEZPEČIA SE 
SE ako prevádzkovateľ poskytnú zhotoviteľovi nasledujúcu dokumentáciu: 
- dokumentácia zapojenia ochrán 

- protokoly z revízií ochrán 

4.3.3 INÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU 
Nepožaduje sa. 

4.4 POLIADAVKY NA SÚVISIACE SLUŽBY 

4.4.1 POŽIADAVKA NA ŠKOLENIA 
Nepožadujeme. 

4.4.2 POŽIADAVKY NA DOZOR 
Nepožadujeme. 

-
l~ ' -
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4.4.3 POŽIADAVKY NA INÉ SLUŽBY 
Nepožadujeme. 

4.5 POŽIADAVKY NA NÁHRADNÉ DIELY 
Nepožadujeme. 

Číslo dokumentu 
Doc11met11110. 

REV. 00 

Strana 
Sheet 12 

4.6 POŽIADAVKY NA VOLITEĽNÉ A DODATOČNÉ PRÁCE 
Nepožadujeme. 

5. VYLÚČENIE Z PLNENIA A PROTIPLNENIA 

5.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZHOTOVITEĽA 

18. 11. 14 

z 12 
oj 

- Zabezpečí všetky potrebné pomocné materiály (pomocný materiál, náradie, prípravky, 
meracie prístroje, OOPP,) 
- Zabezpečí kompletnú prepravu materiálu a vecí súvisiacich s realizáciou diela 
- Výkon prác v základnej pracovnej dobe 7,30-15,30 hod. (iná pracovná doba je možná 
operatívnou dohodou) 

- Kompletnú zodpovednosť za BOZP a používanie OOPP 

5.2 PROTIPLNENIA OBJEDNÁVATEĽA 

- Súčinnosť pri revízii a koordinácii prác 
- Sociálne zariadenia (len v rozsahu stávajúcich zariadení na VE) 

- Elektrickú energiu pre drobné odbery na pripojenie náradia 230 V, 50 Hz 

6. KONTROLY A SKÚŠKY 
Po vykonanej revízii ochrán požadujeme dodať protokol o nastavení, funkčných 
skúškach a vykonanej revízii ochrán 2x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme 
Požadujeme úplnú funkčnosť ochrán po vykonanej revízii. 

6.1 POŽIADAVKY NA TESTY KOMPLEXNÝCH DODÁVOK A MONTÁŽÍ 

6.1.1 UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY A NÁBEH 
Spoluúčasť pri uvádzaní do prevádzky zariadenie po vykonanej revizii a funkčných 
skúškach 

6.1.2 DOKUMENTÁCIA PRE UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY A NÁBEH PRISLUŠNÉHO 
ZARIADENIA 
Protokoly o vykonaných skúškach revíziach a funkčných skúškach 2x v papierovej forme a 
2x v elektronickej forme. 
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Podľa bodu 6. 1 

7. ZÁRUKY 
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Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky diela počas záručnej doby, ktorá je 12 mesiacov. 
Záručná doba začína plynúť prevzatím diela. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má 
dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky diela, ktoré vznikli po 
odovzdaní, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.1 ZÁRUKY PROJEKTOVÝCH PARAMETROV 

7 .2 VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY 

8. HARMONOGRAM 
Zhotoviteľ vypracuje harmonogram prác, skúšok a uvedenia do prevádzky aspoň 1 O dni 
pred začatím prác odovzdá tento harmonogram na schválenie objednávateľovi. 

9. PRÍLOHY K TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII 
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POVE R EN I E 

Spoločnosť Slovenské elekt r4rne, a. s„ so sfdlom Mlynské nivy 47, 
82 l 09 Bratislava. IČO: 35 829 052, zapisanó. v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava [, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B, 

v mene ktorej konajú: 

Luc:.a D' Agnese, predseda predstavenstva 
Branislav Strýček, člen predstavenstva 

(ďalej len ,,Spolo~nost'"), 

týmto poveruje 

(ďalej len ,,Zamestnanec"), 

na zastupovanie a konanie v mene Spoločností pri nasledujúcich 
úkonoch: 

1. čiastkové objednávky na základe Rámcových zmlúv na materiály 
a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým spojené, spolu 
s manažérom materiälového manažmentu alebo s manažérom 
obstarávania, v hodnote od 1 mil. Eur do 2,5 mil. Eur; 

2. čiastkové objednávky na základe Rámcových zmlúv na materiály 
a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým spojené (predpokladané 
v Strategických plánoch a súvisiace s Hlavnou podnikateľskou 
činnosťou Spoločnosti, pokiaľ ich objem nepresahuje hodnotu 
uvedenú v Strategických plánoch), spolu s generálnym riaditeľom. 
v hodnote od 2,5 mil. Eur do IO mil Eur; v naliehavých prlpadoch 
s predchádzajúcim súhlasom predsedu predstavenstva v hodnote 
do 15 mil. Eur; v prípade zmlúv týkajúcich sa prevádzkových 
hmôt a chemikáliC, pokiaľ s(1 predpokladané v Strategických 
plánoch, v hodnote do 30 mil. Eur; 

~ 
„„.„~3. čiastkové objednävky na základe Rámcových zmlúv na materiály 

a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým spojené (predpokladané 
v Strategických plánoch a nes6visiace s Hlavnou podnikateľskou 
činnosťou Spoločnosti alebo nepredpokladané v Strategických 
plánoch a súvisiace s HJavnou podnikateľskou činnosťou 
Spoločnosti), spolu s generálnym riaditeľom, v hodnote od 2,5 
mil. Eur do 5 mil. Eur; v naliehavých prlpadoch s 
predchádzajúcim súhlasom predsedu predstavenstva v hodnote do 
IO mil. Eur; 

4. 

5. 

čiastkové objednávky na základe Rámcových zmlúv na core 
služby a práce (t j. súvisiace s Hlavnou činnosťou SpoloCností) 
a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým spojené, spolu 
s manažérom obstarávania alebo manažérom obstarávania M034, 
v hodnote od 1 mil. Eur do 2,5 mil Eur; 

čiastkové objednávky na základe Rámcových zmlúv na core 
služby a práce (t. j. súvisiace s Hlavnou činnosťou Spoločnosti) 
a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým spojené (predpokladané 
v Strategických plänoch a súvisiace s Hlavnou podnikateľskou 
činnosťou Spoločnosti, pokiaľ ich objem nepresahuje hodnotu 
uvedenú v Strategických plánoch), spolu s generálnym riaditeľom, 
v hodnote od 2,5 mil. Eur do 10 mil. Eur; v naliehavých. prlpadocb 
s predchádzajúcim súhlasom predsedu predstavenstva v hodnote 
do 15 mil. Eur. · 

C O MM I SS IO N 

The company Slovenské elektrárne, a. s., with its registcred scat 
at Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, to No.: 35 829 052, 
rcgístered with the Commercial Register of the District Cour1 
Bratislava 1, Section: Sa, Insert No.: 2904/B, 

rcprescnted by: 

Mr Luca » 'Agnese, Chairman ofthe Board ofDirectors 
Mr Branislav Strýček, Mcmber ofthe Board ofDircctors 

(hercinafter referred to as the "Company"), 

hereby authorizes 

(hercinaftcr rcferred to as the "Employee"), 

to represent and act on behalf of the Company in the following 
legal. acts: 

l. Partia! orders under Framework Contracts for materials, and 
any acts rcquired thereforc and related thereto, jointly with 
the MateriaJ Management Manager or the Procurement 
Manager, with the value from EUR 1 million up to EUR 2.S 
million; 

2. Partia! orders under Framework Contracts for matcrials, and 
any acts required therefore and related thereto (contemplated 
in the Strategic Plans and related to the Company's Core 
Business unlcss their amount exceeds the value given i.n the 
Stratcgic Plans), jointly with the General Director, with the 
value.from EUR 2.5 million up to EUR 10 million; in urgent 
cascs upon the prior approval of the Chairman of the Board 
of Directors with ťhe value up to EUR 15 mlllion; in case of 
contracts conceming operational materials and chemicaJs, if 
such contracts are contempla.ted in the Strategic Plans, with 
the value up to EUR 30 million; 

3. Partia! orders under Framework Contracts for matcrials, and 
any acts required therefore and related thereto ( contemplated 
in the Strategic Plans and not related to tbc Company's Core 
Business or not contemplated in tbc Strategic Plans and 
related to the Company's Corc Business), jointly with tbc 
General Dircctor, with thc value from EUR 2.5 million up to 
EUR S million; in urgent cascs upon the prior approval of the 
Chainnan of the Board of Directors with the value up to 
EUR 1 O million; 

4. Partia! orders under Framework Contracts far corc services 
and works (i. c. related to tbc Company's Core Business), and 
any acts required therefore and related thcreto, jointly with 
the Procurement Manager or Procurement M034 Manager, 
with the value from EUR 1 miUion up to EUR 2.~ million; 

S. Partia! orders under Framcwork Contracts for core services 
and works (i. e. related to the Company's Core Business), and 
any acts required therefore and related thcreto (contemplated 
in the Strategic Plans and related to the Company's Core 
Business unless their amount excceds thc value given in thc 
Strategic Plans), jointly with the General Director, with the 
value from EUR 2.5 million up to EUR 10 million; in urgent. 
cases upon the prior approval of the Chairman of the Board 
ofDirectors with thc value u to EUR 1 S milli · 
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6. čiastkové . objednávky na. láklade Rámcových zmlúv na core 

služby -a prácu (t. j . súvisiace s ffiavnou činnosťou Spoločnosti) 
a aktlcoľvck úkony na to potrebné a s tým ~jené 
(nepredpokladané v Strategických plánoch a súvisiace s mavnou 
podnikateľskou činnosťou Spoločnosti), spolu s .gi:neráleyrn 
riaditeTom, v hodnote od 2,S míl. Eur do 5 núl. Eur, v naliéhavých 
prlpadoch s predchádzajúcim súhlasom predsedu precGtavenstva 
v hodnote do IO mil. Eur; 

7. čia.stXov6 objednävky oa základe Rimeových zmlúv na non corc 
služby (L j . ncs6visiace s Rlavnou · činnosťou Spoločnosti) 
11 akékoľvek ~k.ony na to potrebné a s tým spojené, spolu 
s manmrom obstarávania alebo manažérom obstarávania M034, 
v hodnote od 1 mil. Eur do.2,5 mil. Eur; 

8. čiastkové objednávl-y na základe Rámcových zmlúv na. non core 
služby (t. j . ocsóvi:since s Hhwnou činnosťou Spoločnosti) 
a akékoľvek úkony na to potr.cbné a s tým .spojené, spolu 
s generálnym rlnditel'otn, v hodnote od 2,5 mil. Eur do 5 mil. Eur; 

9. čiastkové objcdnnvk:y na zäklade Rámcových zmlúv na ICT 
služby a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým spojené 
(predpokladane! v Strategických plén~ch a súvisiace alebo 
oesl'lvlslace s Hlavnou podnilaitcľskou činnosťou Spolomosti, 
pokiaľ !ch objem nepresahuje hodnom predpokladan6 
v Strategických plénoch alebo nepredpokladané v Strategických 
plánoch a SCJvlsiacc s Hlavnou podnikateľskou. činnosťou 
Spoločnosti), spolu s maruižérom obstamvania al~ manažérom 
obSllriwnill M034, v hodnote od 1 mil. Eur do 2,5 mil Eur; 

l O. Cla.stkovt objednávky na zákllldc Rámcových zmlúv na lCT 
slulby a okékoľvek 6kony na to potrebné a s.týin .spojené 
(ptcdpokladané v SITategicJcých plánoch a DeS\lvi~ s Hlavnou 
podnikateľskou činnosťou Spoločnosti alebo nepfedPokladané. 
v Strategických plánoch a s6vlsiace s Hlavnou podnikateľskou. 
Cinnosťou Spoločnosti), spolu s gener-'dlDflll riaditeľom. v hodnoti 
od 2,S mil. Eur do S mil. Eur, vnaliehavých prf~oc.b 
s prcdchádzajClcim silhhisoro predsedu predstavenstva v hodnote-· 
~10~1. &~ . 

11 . Ciostkovó objcdni\v!cy oa základe Rémcových ;Ďnlúv nil fCT 
služby u nkékoľvclc úkony na to potrebná· a s tým spojené 
(prcdpokladnn6 v Strategických. plntloch a sóvisiacc s Hlavnou 
podnll\ateľskou ~lflIIOS.ťo11 Spolo.čnostl, pokiaľ ich objem 
nepresahuje hodnotu uvcdem~ v Strategických plänoch). spolu 
s gcnerl\lnym riaditeľom, v ho.dnote od 2.5 mil. Eur do 10 mil. 
Eur: v naliehavých prfpadoch s predchádzajúcim súhfasom 
predsedu prcdstavenstya v hodnote do 15 ~!. Eur; 

12. čiastkové objednávky na zákl1tdc Rámcových zmlúv na 
poradenské služby a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým 
spojcnt, v hodnote od 75 tis. Eur do 150 tis. Eur; 

13. čiastkov6 objednávky na ui.\Jade R!mcových zmlúv na 
poradenské služby a akfkoľvdc úkony na to_ potrebné a s tým 
spojen6, ~polu s geneiilnym riaditeľom, v hodnote od 150 tis. Eur 
do 500 tis. Eur; v oalicbavýcll prípadoch po predchádzajúcom 
súhlase predsedu predstavenstva v hodnote do 1 mil. Eur; 

14. !i~ové objednávky na základe rámcových zmll1v cez 
elektronický kataló& v hodnote do 25 tis. Eur v prlpadc: komD<líty 
na priamu spotrebu; 

15. špecifikácie objednávok k Otvoreným zmluvám na materiál, práce 
a služby a akékoľvek úkony na to potrebné alebo s tým spojené do 
mOJ<lrn61neho limitu odľa hodno zml uvedene· v s sléme 

6. Partlal ordcrs under: Frimcwork Contraets far corc se:vices 8-:\{,'. 
and works (i. o. relai.ed tÓ ~e..é~j)any's Oirc BuSiness), and -~}·?:"'.. 
Bny acts rcquired thc;r~fore ·md rclate1f tberetO (not ?.:~:::::-'..: 
oontemplaled in lbe' 'Stratciic i'lans" and relatcd to !he ~~~,:~x::._ 
Company's Corc Buslnw).~in}}J wítb tlie Ga1:Tal Director, :~~:~/:.:: 
with thc vaJue from EUR 2.?'Ullllion up to EU'R 5 milllon; in ·!'-'<:;:;: 
wgenl cases upon the prioťapproval óf the Ciiaianan of the ::::;-·:::'-;j 
Board ofDlrcctors witb tl\e value up to &UR 10 milHon; :k.+;::-;.:.. 

~:..:.:·;:::..~ 

7. Partia! onlen under Pramcworlc Coritŕicts for non-core -~.~,~~,:~~ 
scNices (i. c. noc. rclatcd 10 thé Company's Corc Business), !;'.~~;<· {'. 
and any aclS requinxt thcrefon: IÍnd related lhcr~to, jointly ~::7;!}]~~-t_ 
with the Procurcment Manager or Pr()Qif'ell]e!lt M034 '~7:'.:i}~':: 
Manager, with the value from EUR 1 million up to EUR 2.5 (~~~'.\"iF. 
mi Iii on; ,;;,·:.-;·:·",';.' 

8. Pnrtial . ordors undcr Framcwork Contracts for non-rote ~~~~~@/L 
scrvlces (fa., c. not rclatcd to the Company's Core Business), ~i)'F/ftt: 
and any aCIS requlred thercfore and related thereto, jointJy ~;f;J'.:·:'t 
wlth tbc Oeneral Dircctor, with the value from EUR 2.5 ~~,~~};YfL 
millíon up'to EUR S mlllion; fi~}if:;:;;·:~ 

9. J>arlial orders under Framework Contracts .for ICT scrviccs, ~f@~~fo1~i,:i 
. . „":·„~„·~\''"' 

and llCIY acts requirod thcrefori: and fe?l~C:Q thcretoi1c:.ťi:•):'(;;::,:; 
(contemplatcd in thc Strategic Plans and re13te<l·.v:0c.. n!)t~?;?f!/:i:-
related to thc Company's Corc Bu.c;iness uoless thcir amou · · ·f·~ 
exceeds lhc value givco in the Strategic PllUIS, oi- ~9t ;;;~; 
cont~platod in thc St111tegic Plans and relatcd related to thc ;~~ 
Company's Coro Business), jointly with tbc Procurcment ·::-
M~~r or Procuremcnt M034 Maoager, with the value,,,,-;í1d' 
&om El.Hl ! tnlllion up·to EUR 2.5 million; ~":j~ff:.'ii~ 

. : . . · ·. ~~~~~~ 
10. Parúai ordots 1111i;fer F~'Ocli°~~foi- l_CT services, ~lf.š~r

aúď . my acts ·n;q~;" ·thétcforé -;'. M4··:;re~~ thcrcto ~}';{{ 
{c;ontemplalcd .In tbct' Str~teglC l>-lans ~ -flot:_~l~ :to the ~ff~~ 

. • n ;.. . B . ' 1..: • .:.1 • th .,.,...._,., ,,,, . . ·:eosnpany s ""'re· usincss, 'or not contempuli= m e ~11.~;::-. 
· StraiegiC Pl1111t and rclátCd to lhe Company' s Corc BuSiness), ~;~,1..!-. 
· joiJltly with lhe General Director, with lhe vallle from EUR fif;;:?;. 

2.5 millioo up 10 EUR S million; in urg~t cases upon the ·~~j~:: 
prior approval of the Chairman of the Board of Directors ~{~::;~~ 
with lhe value up to EUR 10 mlllion; ;o-;}t~\"'-

ľ~~:~ľ~~~· 
1 t. Pllrtittl ordcrs untler Framcwork Contracts for ICT services, ~l!fí;:„ 

nnd nny acts rcqulred tbcrefore and i:et~~ . ~l?t~.11? ~ľf:V.fii 
(contemplatc.'ťl in the St:ratcgic Ple.ns ood:.~e.I~~'iro 'the ;~~!~ir< 
Comp11ny's Corc Business unle~s lheir valu~· excceds 1he ~t~Pii'. 
value givcm in 1he Strategic Pláns)~ j_<>intly with the Gcn_erat„ „ .. W;.,. 
Dircctor, wiťh !he va\ue ťtom EUR'Z., ·mí!lion up to B:ť;íR-t: · ::"":'( 
million; h1 urgent (l(lSt~ upon the prior approval of the · 
Chrunoan of the Board of Dircctors wilh tbc value up to ·w~J~ 
EUR 15 milllon; ~),j..;,i;: 

12. Pnrtial orders under Fr11Jncwork Contracts for consultancy 
services, and any acts required thercforc and relat<;d __ ~to, 
with tbc valuc from EUR 75 thousand up ~~ ·EUR 150 
tbousand; ·• · 

13. Partia! ordcrs undcr Framewotlc Contnic:ls fo:r cousultsncy 
services, and any acts requircd tlierefru:c and related lbeICto, 
jointly with the General Dircctot •. "iíh the value from EUR 
150 lhousand up to EUR 5~ tbousand; iii m:gcnt cas7' upon 
the prior approval ofthc Chanman ofthe Board ofDir«:tors 
with thc value up to EUR 1 ~llion; 

14. Partia! orders upder Fruinewotk Contracts via electronic 
cataloguc, with the vaiuc up to EUR 25 thousand, for 
comnloditics for direct consumption; 

15. Spccifications undCT Open Conttacts for matedats, works. 
and scrvicos, nnd any acts required tbcrefore or related 
thereto u to tlie maximum fim111cial limit in line wit)l the 
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T . I SAP Spoločnosli; 

16. uplatnenie reklamácií kzmluväm uzavretým v procese 

117. 
obstarávania, 

uplatnenie zmluvných pokút a náhrddy Skody zo zroluv 
uzavretých v procese obstarávania, v súl~de s intemými predpismi 
SpQločnosti, najviac v maximálnom finančnom limite uvedenom 
v smernici Podpisové oprávnenia v SE, a. s. prislí.lchajúc.om k typu 
zmluvy uzavretej v procese obstatávllllÍa, s ktorou uplatnenie 
zmluvných pokút alebo náhrady škody sň visí; 

l 

18. zmluvy o näkupe tovarov a akýohkofvck iných hnuteľných veci, 
nákup prác a služieb, zmluvy o dielo, mlluvy o nájme a lízingu 
hnuteľných veci a akékoľvek úkony s tým spojené a na to 
potrebné (vrátane Rámcových zmlúv a Otvorených zmlúv), v 
hodnote do 1 tis. .Gur denne; 

T 19. zinluvy o nákupe tovarov a akýchkoľvek Iných bnul'eľných veci, 
nál..."tlp prác a služieb, zmluvy o díclo, :rmluvy Ó néjme a lizlngu 
hnuteľných veci a akékoľve~ , úkony s tým spojené a na to 

~r potrebné (vráta(\e ~covýoh.zmlúv a OtVótených ~mlúv), spolu 
s manaž&orn obstarávapia ·lllebo s.. manažérom obstarävania 
M034, 'V lfodnote od 1 mil. Eur do 2,5 mil. Eur; 

-=-·=~:':·:·::>=: ~~ . „.~: ... 
20. zmluvy o nákupe tovarov a akýchkoľvek iných hnuteľných veci, 

nál."1.lp prác a.služieb, zmluvy o dielo, :anluvy o nájme a lfzingu 
hnuteľných veci a akékoľvek líkony s tým spojené a na to 
potrebné (vrátane R.ämcových zmlúv a·Otvorených zmlúv) 
(predpokladané v Strategických p!Anoch a sdvisiace s Hlavnou 
podnikateľskou činnosťou Spoločnosti, pokiaľ ich objem 
nepresahuje hodnotu uvedenú v Strategických plánoch), spolu 
s generálnym riaditeľom. v hodnote od 2,5 mil. Eur do lO mil. 
Eur; v naliehavých prlpadocb s predchádzajúcim súhl:lSOm 
pred.sedu predstavenstvo. v hodnote do l S mil Eur; v pripade 
zmlúv týkajúcich sa prevádzl:ových hmôt a chemikňlil, pokiaľ s(l 
predpokládané v Strategických plánoch, v hodnote do 30 mil. Eur; 

711 . zmlllvy o näkúp'c t~'väro~ a akýchkoľvek. iných hnuteľných vecí, 
nó.kup pnie n služieb, .zn.Uu_vy o d.ielo, zmluvy o nájme a llzingu 
hnuteľných veci a.'akékQl)'.~k úkony s tým spojené ana to 
potrebné (vrátane R!inéo~ph · zmlúv a Otvorených 2XT1lúv) 

. (predpokladané v Strat~gicJcYcli :pláiwóh a nes6visiace s Hlavnou 
~~~:.:.P~.nij<atc~skou činnosťou ·S-pol~sti,. pokiaľ ieh objem 

:'.~\f;;~.~~/i~U)~ ,hodnotu uvc~cnu v Strategickýc~ plänoch aleb1> 
._. :·:ilCQ!'MpokJadané v Strategtekých pláµoch a súVISlace s Fílavnoo 

f. pódnikátel'Skou činnosťou Spoloč.qostj), spolu s generálnym 
L· ricditel'om, v hodnote od 2,5 mil. Eur dp 5 mil. Eur; v naliehavýcli 

pripadoch s predcb.ádt:ajúcim súhlasom predsedu predstavenstva v 
hodnote do 1 O mil Eur; 

..-~ :: 

~_-:' ~uvy o poskytovanl .pi:Jradcnskýcl;r služieb n ak6koľvek úkony 
· ." :. ·na to potrebné a s tým spojené, v hodnote od 25 tis. Eur do 75 tis. 

. 'Eur; 

1 .. zmluvy o poskytovaní poradenských slu.žicb a akékoľvek úkony 
·· · na.· to potrebne a s tým spojené, spolu s generálnym riaditeľom, 

v hod.note·od 7S tis. Eur do SOO tis. Eur; v naliehavých pripadoch 
;;,.: po prt:dchádzaj(Jcom súhlase predsedu piedstaverutva v hodnote 

do 1 m\L Eur; 

·: 

L zmluvy týkaj<ice sa nákupu Strategických n6hradných dielov a 
akékoľvek úkony s tým spojené a na to potrebné, spolu 
s mans!érom obstarávania alebo s manažérom obstarávania 
M034, v hodnote od l mil. Bur do 2,5 mil. Ew; 

value of the contract dcfined in the Company' s SAP System; 

16. Making cJaims under the contracts coucluded withín thc 
process of procu'rcment; 

17. Applying contractual pena.lties and claiming damages under 
the contracts concluded wíthin !he process of procurement, in 
acoordancc wi1b. interna! rcgulatJons of the Company, withh1 
a valuc not eKceedlng tbc maximum financJnl limit set in the 
Direcllve on Sign.ature Authorities at. SE, a. s., appropriate to 
the type of contract concludcd in tbe process of proourement 
to which lhe application of contractuel penalties or claiming 
damages relates to; · 

18. Contracts on purchase of goods and any other movablc 
assets, purchase of works and scrvices, contracts on works, 
renta! and leASing contracts regarding movable asscts, and 
any ácts relsted theretO and required therefore {including 
Framework Contracts and Open Contracts), up to EUR 1 
thousand a day; 

19. Cnntracts on purcbase of goods and any movable assets, 
purchasc of works and servíces, contracts on works. rcntal 
and leasing contracts regarding movable assets, and ooy acts 
related thcreto and rcquired thcrefore (including Framework 
Contracts and Open Contracts), jointly with the Proturcment 
Manager or Procurement M034 Managi;r, with thil value 
from EUR 1 mlllion up to EUR 2.S miílíon; 

20. Coatracts on purchase of goods l:lfld MY JTl(Jvablc assets, 
· purchase.of works and services, contracts on works, renta! 
and leasil\g contracts regarding movable assets, and any acts 
related thereto- and rcquired thereforc (including Framework 
ContraclS and Open Contraets) (contcmplated in the Strnteglc 
Plans and. relatcd to the Company's C-Ore Business unlcss 
their value ex:ceed.s the value given in the Stratcgic Plans), 
jointly wilh lhc Oeneral Director, with the value from ·EUR 
2.5 million up to BUR 10 millíon; .in urgeol cases upon thc 
prior approvel of the Chairman of the Boaid of Directors 
with the valne up to EUR 15 millíon; in case of contracts 
conéerning operational materiaJs and chemica.ls, if such 
contracts are contemplated in tbc Strategic Pl1111s, wlth the 
value _up to EUR 30 million; 

21. Contra.cts on purchliS<: of goods and any movable nssets, 
purchase of works and services, conlracts on works„ renta! 
and leaslng contracts rcgarding movable assets, o.nd any act.5 
relaled thcrc,to and requircd thereforc (including Framework 
Contra.cts and Open Contracts) ( contcmplated in the ~tegic 
Plens and not relntcd to the Company's Core Business unlcss 
their amount exceeds the value given in tbc Strategic Plans 
or not contemplnled in the Strategic Plans and related to the 
Company's Core Business), Jointly with tbc Gcneral Dircctor, 
with the value from EUR 2.5 mitlion up to EUR S m.illlon; in 
urg1.>nt cases upon tbe prior approval ofthe Chairman oftbe 
Board ofDirectors with thc valuc up to EUR 10 miUion; 

22. Consultancy agrcemcuts, and any acts requiteii therefore and 
related thereto, with the vnlue from EUR 25 thousand up to 
EUR 75 thousand; 

23. Consultancy agreemcnu, and nny acts requked thercfore and 
rclatcd thcreto, jointly with the General Dircctor, witll the 
valuo ftom EUR 75 thousand up to .EUR 500 thousand; in 
urgent cases upon the prior approval ·óf the Chairman of the 
Board ofDirectors with the value up tO'EUR l milliOJJ; 

24. Contracts conccming the. purchase of Strntcgic Spare 
Componcnts, and any acts reJatcd thereto and required 
thcrcfoR:, jointly with tbe Procurement Managcr or 
Procurement M034 Manager, wlth 1he vaJue ftom EUR 1 
million uo to EUR 2.S million; 
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akékofyck úkony s tým spojené a na to potrebné, spolu Components, and any acts related theret.o and rcquíred ~;'i.':::·. 
s generálnym riaditeľom, v hodnote od 2,5 mil. Eur do 5 mil. Eur; thcrefore, jointly wilh tbc Geneml Directot, with lhe value ~;:.:·: :. ;-: 

from EUR 2.5 mflllon up to EUR 5 milllon; }'..:.::::>'.: ::_ 

26. zmluvy súvisiace s účasťou zamestnancov na semlnároch 
a konferenciách, spolu s manažérom obstarlivania, v hodnote od l 
mil. Eur do 2,~ mil. Eur; 

27. zmluvy súvisiace s účasťou zamestnancov na seminároch 
a konferenciách (predpokladané v St.rategickýcll plánoch 
a nesúvisiace s Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti, 
pokiaľ ich objem neprosahuje hodnotu uvcde.nú v Strategíckých 
plánoch alebo nepredpokladané v Strategických p!Auocb 
a SÍIVisiace s Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti). 
spolll s generálnym riaditeľom. v hodnote od 2,5 míl. Eur do S 
mil ~ur; v naliehavých prípadoch a s predchádzajúcim súhlasom 
predsedu predsra.veristva v hodnote do 10 mil. Eur, 

28. zmluvy s1h•isiace s účásťou zamestnancov n11 seminó.roch 
a konferenciách (predpokladané v Strategických plánoch 
a súvisiace s Hlavnou podnikateľskou činnosťou SpoloCnosti, 
po!daľ ich objem nepresahuje . .hodnotu uvedenú v Strategických 
plá.'lóch); spolu s generálnym riaditeľom, v hodnote od 2,5 mil. 
Eur do 10 mil. Eur, v naliehavých pripadocb s predchádz.ajOciQ:I 
súhlasom predsedu predstavenstva v hodnote do lS mil. Eur; 

29. zmluvy súvisiace s účasťou zamestnancov na školeniach 
a odbornýcll skťlškach., spolu s manažérom obstarávania, 
v hodnote od 1 mil. Em do 2,5 mil. Eur; 

30. zmluvy súvisiace s účasťou zamestnancov na školeniach 
a orlbomých skflškach (predpokladant! v Strategických plánoch 
a nesúvisiace. s Hlavnou p<idnikatcľskou činnosťou Spolofnosti, 
pokiaľ ich objem nepresahuje hodnotu uvedenú v Strategických 
plánoch alebo nepredpokladané v Strategíckých plánoch 
a súvisiace s Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti), 
sp-0lu s generálnym Tiaditeľom, v hodnote od 2,S mil. Eur do S 
rriil Eur; vnallebavých prfpalfoch a s predcbád2.ajGcim s6blasarn 
predsedu predstavenstva v hodnote do 10 mil. Eur; 

31. unluvy súvisiace s učasťou umeslnimcov na školeniach 
a odbQmých skúškach (predpokladané ·'V Strategických plánoch 
a súvisiace s Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti, 
pokiaľ icb objem nepresahuje h<ldno!u uvedenú v Strategických 
plánoch), spolu s_geaerálnym riaditeľom, v hodnote od 2,S mil. 
Eur do 10 mil. Eur; v naliehavých prípadoch s predchádzajúcim 
súhlasom predsedu predstavenstva do IS mil. Eur; 

32. zastupovanie a konanle v mene Spoločnosti vo veciach súvisiacich 
so suspendovanfm dodávateľa zo Zoznámu dodávateľov 
Spoločnosli n wadenlm dodávateľa do Zoznamu vylúčených 
dcxiávateľov; 

33. dohody o urovmmi a akékoľvek úkony s tým spojené a na to 
potrebné, za predpokladu,. že Zamestnanec je vecne zodpovedným 
riaditeľom urteným podľa plalného Organizačného poriudku 
Spoločnosti, spolu s riaditeľom úseku účtovructva, financovo.nia 
a kontroly Spoločnosti, v hodnote do 750 tis.. Eur; v naliehavých 
prípadoch po predchádzajúcom súhlase predsedu predstavenstva 
v hodnote do 1,.S míl. Ew; · 

34. zmluvy týkajúce sa poskytovania non~ore služieb (t j. predaja 
služieb nctýkajťlcich sa Hlavnej činnosti Spoločnosti) 'a akékoľvek 
úkony s tVm súvisiace alebo na to ootrebné lnrednokladnné 

26. Coptracts concerning participatíon of employees a1 semine.rs ;:~;:/ ?;~ 
and conferenccs, jointly with thc Manager of Procurement, ·~; ." · .. ':: 
wilh the value ftom EUR t milllon up to EUR 2.5 million; ~/.!·:;._: 

27. Co~cts concemiog partícipetion of employces at seminars I'.?\:( 
and conferénces (contemplated in tbe Strategic Plons and not :;:i:;·!::<;-. 
related to the Company's Core Business w1lcss thejr value)/'/::·;:·.::;: 
ex:cecds tho value given in the Stratcgic Plans, or not ~i~'.:: : -::.,-· 
contemplated in the Sttategic Plnns and related to the ~_;:;::;: :·: · .. 
Company's Cor.e Business}, joinlly witb the OcncraJ ~:f~~'../_i_-:. 
Director, wíth the value Ú'Om EUR 2.S million up 1o EUR S :~~'.':).~.„:' 
million; in urgent cases upon the prior approval of the ::,:~:::;\.
Chainnan of the Board of Dircctors with tbc v!llue up to ~~·~:·;;:;·: : 
EUR 10 mill ion; ;[.!,:;:;·.'ď: : 

28. Contracts conoerning participation of cmployees at scminars ·'.~(.'.:jJ\j;~. 
and confercnces (contemplated in the Sttategic Plans and g\'}-::: 
re!ated to the Company's Core Business unless their value .~~~;:~:){., 
cxceeds the valuc givcn in thc Stratcgic Pla.iu), jolnUy wllh :Jiiiť~:.;>: 
the General Director, with the valuc from BÚR 2.S million ~}f:t.i::... 
up to EUR 10 míllion; in urgent cases upon the pri~~:}.+;~ 
appro-val of thc Chainnan of thc Board of Dircctors wllh \h~l~~-!:'.'\ 
value up to EUR 15 million; ~:~:::~ '.:} 

29. Contracts conccming participa1íon of employces at 11ainings :W\~%\ 
and special tcsts, jointly with the Procurcmcnf Manager, wlth ·i'!f{/J;~/„: 
!he valuc from EUR 1 mirlion up IQ EUR 2.5 million; .''fV:::·=:r 

- ~·:~~::~~~;~~ 
30. Contracts conceming participation of employees at trainin~ ::~~;.;:;:: 

and special tcsts ( contemplateíl in thc Strategic Plans and nol : ;Eff. 
rclat~ to the Company's Core Business unless their value 1\;;;7~ 
exceeds íhe value giveo in thc Strategic Plans, or not :'j,'i}g:..... 
contemplated in ~e Strátegíc Plnns and related to the 'iX/.;"; 
Company's Core Business), Jolntly with the Gcneral 'i.~!:J. 
Dicector, with the value from EUR 2.5 million up to EUR 5 (:}: .. :: 
million; in urgent case~ upon thc prior approval of the · ~f.~:;;_ 
Chairman of th.e Board of Dítectors with the vaJue up ro ~::·.:. 

EUR 10 million; · {:(( 

31. Contraets concemiog participation of employeos. at traítiings · :;;,\\L 
and specinl tcsts ( contcmplated in tbc Strategic Plans and J::\:. 
related 10 the Com~~·~ Corc. Busln~ss unless .~eir val~e. t 4#„ 
ex.ceeds the value g1ven In 1hc Strateg1c Plans), Jomtly wat) · .. , .• {~·: 
the ~nera! Diret:tor, witJ1 the value from EUR 2.S m!!llo~ -C f:':';?.... 
up to EUR 10 million; in urgent caScs apon !he prior ·}[; 
approval of the Chainnan of the Board of Dírectors with ipe i:. 
value up U> EUR 15 núUion; ~; 

32. Representing and acting on behalf ofthc Company jn-irlattcrs ~.:::-. 
relatecl to suspension of a supplicr from !he List of. SuppUers „ 
of the Compa.ny and inclusion of n supll)ier in;.the List of ;~ 
Excluded Supplicrs_; ~'--

33. Settlement agreernents, and any otbcr acrs rél~teiľthereto and 
requirecl therefore, provided that lhe . Bmployce is .tbc 
Director materlally compctcnt wilh rcgard "to the subJCCt 
matter, determincd in accordance with the valid 
Organizational Rulcs of the Company, jointly with the 
Company's AFC Director, wilh ťhc valu.e up to EUR 750 
thouS1111d; in urgent .cases upon thc priór approval of the 
Chainnan of tbc. Board of Directors witP tbe valuc up to 
EUR l.5 million; 

34. Contracis éooceming provisiort of non-core services (i. c. 
sentices not. relaied tc» the Coritpany's Core Business), and 
any acts telated thereto· o.r. r'Mui'red (hcreforc, (contcmolated 
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v Strategických plánoch, v objeme nepresahujúcom ltodnotu 
uvedenú v Strategických plánoch), v hodnote od 30 tis. Eur d.o 300 
tis. Eur; 

3S. zmluvy lýkajúcc sa pookytov.inia non~re služieb (t j. predaja 
služieb netýkajtícich sa Hlavnaj činnosti Spoločnosti} a akékoľvek 
úkony s lýru súvisiar.e alebo na to potrebnt (predpoklad311é 
v Stratcgi~h plánoch, v objeme Tiepresabujúcom hodnotu 
uvedcnó v Strntegiclcých plánoch), s.polu s manažérom 
obstarávania. v hodnot.e od 300 tiS. Eur do 2,5 mil Eur; 

zmluvy týkajúce sa poskytovania non-core·-služieb (t. j. predaja· 
služieb netýkajúcich sa Hlavnej či.nnosti Spo!očnosb) a.akekOľvek 
\ÍkOny s tým sóvi:siacc alebo na to potrebné (predpóldadané 
v Strotegíckých plánoch, v objeme nepresahujúcom hodn~ 
uvedenú v Stiategic:kých plánoch), spolu s generálnym ria4iteľom, 
v hodnote od 2.5 mU. Eur do 5 mil Eur, v naJieliajch prípadoch 
as predclládzajúcim súhlasom predsedu predstavenstva v hodnote 
do 10 mil. Eur; 

n. zmluvy lýkajúce sa poskytovania cere 3.lužieb {t. j. predaja služieb 
týkaj<icich sa Hlavnej čjnnosti Spolóčnosti) a akékoľvek C!kony 
s f9m súvisia<le alebo na to potrcbnt.. v hodnote od 30 tis. Eur do 
300 tis. Eur; 

_ s . zmluvy týbjúce sn poskytovania core služieb (t. j. predaja služieb 
:. tý.lqljúcicb sa Hlnvnej činnosti Spoločnosti) a akékorvck úkony 
•: . : .'. ~ tjm súvisiacé. alobo na lo potrebné, spolu s rnan.aJ.érom 
';::.: obstáľávania, v hodnote od 300 tis. Eur do 2,5.nu1. ~ur; 

~§"~„\itjO°' ;,.;'*""~~- (L ~ pttobjulofid> 
týkájú"élc:lt '..š;l -.ffl~'éJ~~I~noStr Spo!očnosu) a aktkol'vek irkony 
s tým súÝislače illi:bo na to potrebn6 (prcdpok111duit 
v Strategických plánoch a súvisiace s Hlavnou či.ru:iosťou 
Spolo!!nosti, v objeme nepresahujúcom hodnotu uvedenú 
v Strategických plánoch), spolu s generálnym riaditeľom, 
v hodnote od 2,5 mil. Eur do 10 mil. Eur, v oalrchavých prfpadoeh 

'T .· po prcdchlÍdzajúcom súhlase predsedu predstavenstva v hodnote 
'i·-: do 1 S mil. Ellr; 

"2.lilluvy týlaijóée_~_pos!cytovanía core služieb (1. j. predaja služieb 
~ _týkajúcich sa Hlavtiej činnosti Spoločnosti) a ak&oľvek úkony 
L: ním: ~visiace al~~ na. to potrebné (nepredpokladané v 
· Í;S~t~w~ch plAn'ocli: .a ~visiace s Hlavnou činnosťou. 
"'~p~lo&osti). spolu- s generálnym riadireľom, v hodnote od 2,5 
~ .~l. Eur do S mil. Eut, v nnliehavjch prfpadoch po 
~$rtdchádzajlicom súhlase pred~u predstavenstva v hodnote do 

10 míl. Eur; 

7 zmluvy o predaji :zásob a akékoľvek úkony s tým spojene a na to 
':potrebné (predpokladané v Strategických plánoch asúvisiacc 
s 1-Ilavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti, pokiaľ Ich 
objem nepresahuje hodnotu uvedenú v Stnitegickýc.b plánoch 

·~alebo nepredpokladané v Strategických plänoch a súYisiacc 
~:s Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti), v hodnote od 
10 tis. Ela do 2,5 mil. Eur; 

--~uvy o predaji zásob a akékoľvek úkony s tým spojené a na to 
p,trebné (predpokladllné v Strategiclcýéh plánoch a súvisiace 
" Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti, po)cjaľ ich 

&jem nepresaliuje hodnotu uvedenú v Strategických plánóch), 
-.i!Qln s generálnym riaditeľom, v hodnote od 2,5 mil. Eur do 10 

P.íl. Eur; v naliehavých prípadoch s predchádzajúcim slihlasom 
· t:dsedu predstavenstva v hodnote do 1S mil Eur; 

Jllluvy o predaji zásob a akékoľvek dkony s tým spojené a na to 
·""tfebné (p~pokladané v Strategických plänoch a nesúvisiace 

Uavnou oodnikateľsk.ou činnosťou Spoločnosti pokiaľ ich 

•; 

in th~ Stmíegic Plans with the value not excceding the value 
g!ven in thc Strategic Plans) with lhe valuc from EUR 30 
thousand uplo EUR 300 tbousand; 

35. Contracts conccmiog provision of non-core services (i. e. 
services not relatcd to the Company•s Core Business), and 
llll)' acts relatcd thereto or rcquired thercfore {contcmpleied 
in the Slrat<;gic Plans wfth the value not ex.cccding tbc Vfllue 
given in the Stratcglc Plaas}, jointly witb the Procurement 
Manager, wifh the value from EUR 300 lhousand up to EUR 
2.5 million; 

36. -Contracts concemlng provision of no"ll-Core services (i. e. 
services not relatcd to the Companýs Core Business), and 
riny acts relatcd 1hereto or required thcrcfo~ (contemplated 
in the S~tegic Plans with the value not exceeding the value 
gi-...en In the St;ratcgic Plans), jointly w:ith the General 
Director, with the value from EUR 2-5 million up to EUR. 5 
million;. in urgent cases and upon thc prior approval of the 
ChaiQllan of tbc Bonrd of Oircctors with the value up to 
EUR lOmil; 

J'J _ Conttaw CQOCCflling provision of core serviccs (L e. services 
related to_ the Companys Core Business), imd any acts 
related ťber~ or rcquired thereforc. wlth tbc value from 
EUR 30 thousand up- to' EUR 300 tllousand; 

38. Contracts eon~ provision of eon: scrviccs (1. e_ services 
rclat.ed to !he Company's Core Business), and any acts 
related thercto or requircd ·therefore, jointly with the 
Proc\IJ'ement Maoagcr, with the value from EUR 300 
tbousand up to EUR2.5 million; 

39. Contracts cooceming provision of core serviccs (i. c. services 
related to the Company's Core ,Susiness), and any acts 
relalcd tbereto or required the~orc ( contemplated jn the 
Stratcgic Plans and relatcd to. tbý Compeny's Corc Business 
unless their valuc excoeds. the value given in lhc Strategic 
Plans). jointly with thc GencraJ Diióctor. Wifh thc value from 
EUR 2.S miUion up to EUR 1Ctmillion; in urgentc:ascs upon 
the prior app.roval of Jhe Ch2innan of the Boatd of Dlrectors 
with the value up to EUR 15 milJion; 

40. Contracts conceming provision of core scrvices (!. e. serviees 
rel.ated to the Company/s Core Busl.ness), l!-O<i any actS 

related thereto or reqa.ircd therefote (not contemplated in the 
Stratcgic Plans and related to the Companýs Corc Business), 
jointly with the Goneral Direct.or, wilh the value from EUR 
'2.5 million up to EUR ~ million; in urgent cases upon the 
pcior approva1 of the Cbaianao of the Board of Direclors 
with lhe value up to EUR 10 rníllion; 

41 . Cootracts for sale of stock, and any ll(:lS related lhercto or 
required thcrcfore (contemplatcd in the Strotegic Pian.s Wld 
related to the Company's Core Business. unless their value 
excceds the valU& given in the Strategic Plans or not 
c-0ntemplllted in the Strategic Plans and rclatcd to the 
Company's ·eore BD$inCS5), with lhc value from EUR 30 
-thousand up to EUR2.5 million; 

42. Contracts for sale of stock, and any aets related lhereto or 
rcquired thercfore (contcmplated in the Strategic Plans and 
related to the Company's Corc Busíness unless their value 
exceeds the valne given in the Stratcgic Plans), j oinUy wilh 
.the General Director, with the value from EUR 2.5 million 
tip to EUR IO mHlion; in urgent cases upon r;OO prior 
approval of the Cbaimwl of the Board of Óitwo~ with the 
vuluc up to EUR 15 million; · 

43. ContrBcts fQr sale of stoclc, and any acts relnted therelo or 
required therefore (contemplatcd in tbe Stratcgic Plans and 
not re.lated to !he Comoany·s Core Business unlcss their 
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objem nepresahuje hodnotu uvedenú v Slrategických plánoch 
~cbo nepredpokladané v Stratcgiekých plánoch a súvisiace 
s Hlavnou podnibteľsI„"Ou činnosťou Spoločnostt), spolu 
s generálnym riaditeľom, v hodnote od 2,5 mil. Eur do S mil. Eur; 
v naliehavých prípadoch a s predch!dzajúcim súhlasom predsedu 
predstavenstva v hodnote do JO mil. Eur; 

44. zmluvy na predaj vedľajších energetických produktov 
a akékoľvek úkony s tým spojené a na to potrebné (predpokladanč 
v Strategických pl6noch a súvisiace s obchodovaním s elektrinou), 
v hodnote od 30 tls. Euc do 2,5 mil. Eur; 

45. zmluvy na predaj vedľajš!ch c:ncrgetických produktov 
a akékoľvek úkony s"tým spojené a na to potrebné (predpokladané 
v Strategických plánoch a súvisiace s obchodovanfm s elektrinou), 
spolu s generálnym riaditeľom, v l1odnote od 2,5 mil. Eur do 30 
miLEur. 

Toto poverenie nie je lllOžné postúpiť na inú osobu. 

Toto povcrc:cie je vyhotovené v slovenskom a anglickom . znení. V 
prípade ro7.poru medzi slovenským a anglickým znenfm je rozhodujúce 
slovenské znenie. 

Toto poverenie sa udefuje na dobu neurčím a nadobúda účinnosť dl'lom 
·cho od isania. 

tl:: 
}:~.~< 

vatue cxeeeds the value given in the Strutcgic Plans or n~?:~~ 
conlemplated .In the Sttategic Plans and related to tlJť:.~ 
Company's Corc Business), jointly with thc Genenr;.;';: 
Director, wit:h the valuc ftom EUR 2.S million up to EUR:;~~:~ 
million; in urgcnt cases upon the prior approval of thÍ~·;(-'
Chainnan of thc Board of Dircctors with the value up ~:.; 
EUR 10 million; j);.. 

t:~·: 
-?;:-:. 

44. Co~ on sale of cnergy by-products, and any acrs relate<J;;;; 
thereto ot required ~erefore ( contcmplated In Strategic Plans:;/ 
and rclated to clectricity tradine), with the value from EUR:~:: 
30 thousand up to EUR2.5 mlllíon; ::tt~ 

·~·5-t 
45. Coutcacts on sale ofenergy by-products, and any acts rcleteď:~ 

Lhe«:to or rcqnired therefon; (contemplated in Strategic Plans'Í~. 
and rclatcd to elcxtricíty trading), jointly with the General :;~)) 
Director, with the value from EUR 2.5 million up to EUR 30:·;~i:. 
million. ::;~ 

;t. 
This commission catmot be 11SS!gncd to any third per.;oo. '(..~-

!!~ 

This commi~ion is executed io the Slovak and English versions. 1~· 
In case of any discrcpancy betwccn the Slovak vcrsion and the ·'J; 
English version.s, the Slovak version sho.11 prc'lail. "';:-

,„ 
This commission is gTilllted for an indefinfte pefiod of· timé.:llrt · • 
becomes effective u on its bcin si cd. 

VI In Bratislave, dňn Ion 01. 12. 2014 

Slovenské elektrárne, 11. s. 
Meno/Name: Luca D' Aenese 
Funkcia/Position: predseda predstavenstva/ 
Chairman ofthe Board ofDirectors 

Súhlas·a prijatie poverenia I Agreement and acceptaucc oftbe commission: 

Slovensk á ne, a. s. 
Meno/Name; Branislav Strýl!ek 
Fllllkcia/Position: člen predstavenstva/ 
Membcr of the Board of Directors 

11mto súbJasfm s poverenfm, prijlmam ho v plnom rozsahu a vyhlasujem, že budem dodržiavať uplatniteľné právne predpisy platné 
v Slovenskej republike a interné predpisy Spoločnosti. J Ido hereby s~e with this commission, acccpt·it in full se-0pc and [ dcclare that 
l will observc all applicable laws valid in the SlovakRepublic as well as interna! regulations oftllc Company. 

VI In Bratislava, dňa/ on _ __ _ 
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OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

átum narodenia 
eJ o oznosť som zistH(a) 

os : p a o oznosli - úradný doklad; Cestovný pas, séria 
ktorý(á) ~znal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených 

. p1su pora ové číslo -

Bratislava - Staré Mesto dňa 8.12.2014 

Bratislava - Staré Mesto dňa 8.12.2014 

Upo:rornenie! Notár lcg11IÍ2áciou 
neosvedčuje pravdivosť slcutočnosU 
uvádzanjcti v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

JUDr. Ondrej Ďuriač 
notár ·-~ 

l 
l t:S~. ~~-~ľ 

* ~~~ ~ 
-~ 3 N,~ \ 

·~~ \ 
\ 

JUDr. Ondrej Ďuríač 
notár 

\_ 
1 =-{ 

:;. 

·· . 
·. ' 

.· . . 
!". : 
.·' 

·~ ~.: 
°:" 
· : „ 

... ... 
•, .. 

.„. 
.. 
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. ·.· 

.. „:. 
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·" 
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Te..!.• odv14 .!~J lovt.~ t.'.:\!b;;! s ( r"\ddh.c: 

-OtT~fli't'l'r .s..l;Jis„..i, ,r.bri •t." . :-'.". '/ .

li>l.)V, ~-.pu J<• liph) -~~v ;sre~;ote.!ej 

l i 1tine -:.i • :ii.;. 1l. t.!!.~c.y, .:lc•:.loty. 

vsuvky ~ \)'kt..~~ • ~~ ~;ravy 

:i c z 1. .:. J í r „ c:! l o ž o c ~ i: 1 i s t i i; d: 
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