
ZMLUVA NA SERVIS, OPRAVY A ÚDRŽBU 
č.2020/2210/4967 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

1.2 

Sídlo: 

štatutárny orgán: 

I ČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 
BIC: 

Ing. Vladimír Kollár, generálny riadi1eľ štátneho podniku 

00 156 752 

2020480198 

SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK451100 0000 0029 2112 3848 

TATRSKBX 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : Pš, vložka č . : 32/B 

(ďalej len '(objednávateľ") . 

Poskytovateľ: APROPO SK s.r.o. 

Sídlo: červeňova 33, 949 01 Nitra 

štatutárny orgán: Sylvia šugrová, konateľ 

IČO: 47 466 227 

DIČ: 2023871960 
IČDPH: SK2023871960 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2945071544/1100 
IBAN: SK911100 OOÓ00029 4507 1544 

SIC: TATRSKBX 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 35294/N 

(ďalej len „poskytovateľ" a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany") 

Zmluvné st rany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu pod názvom: 

nSVD G-N, 

(ďalej len „zmluva"). 
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2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 
2.7 

2.8 

2.9 
2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

BAK - bloky aktivácie 

ČS - čerpacia stanica 

ESA - elektrick , s úšťač 

-• ,s,.,>-.- Článok II. 
Def~ície používaných skratiek 

hospodárstva 

RAIS - riadiaci a informačný systém 

- stabilne hasiace zariadenia 

SVD G-N - Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 

TA - tlačivo aktivačné 

TS - tlačidlo servisné 

US - uzol spúšťania 

2.19 VZT - vzduchotechnika 

2.20 NN - nízke napätie 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je na strane jednej záväzok poskytovateľa vykonávať servis, opravy 
a údržbu vybraných požiarnotechnických zariadení v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov (ďa lej len 
„služby") a na strane druhej záväzok objednávateľa platiť poskytovateľovi za poskytnuté služby 
cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. -

3.2 Služby poskytované na SVD G-ľ'!, ozostávajú zo 
servisu, opravy a údržby nasledóvnyc 

TYP PROTIPOZIARNEHO 
ZARIADENIA POČET 

PASÍVNEJ OCHRANY 

POŽIARNE UZÁVERY 

POKLOPY 

PROTIPOZIARNE ZABEZPEČENIE 

KÁBLOV 

POŽIARNE PRESTUPY 

PREPÁŽKY 

POŽIARNE UZÁVERY 

PROTIPOZIARNE ZABEZPEČENIE 
KÁBLOV 

POŽIARNE PRESTUPY 
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PREPÁŽKY 

POŽIARNE UZÁVERY 

PROTIPOZIARNE ZABEZPEČEN I E 

KÁBLOV 

POŽIARNE PRESTUPY 

PREPÁŽKY 

MAGNETICKÉ SPÍNAČE 

POKLOPY 

OLEJOVÉ VANE 

VETRACIE TVAROVKY PROMAT 

OBKLAD 110kV 

OBKLAD OKIEN KOPILITY 

POŽIARNE DELIACE STENY 

PROTIPOŽIARNY NÁTER OK 

KONTROLA OBKLADOV STIEN 
NOSNÍKOV,- UTESNENIA DILATÁCIÍ 

OBKLADU 400kV ROZVODNE 

POŽIARNE UZÁVERY 

PROTIPO:ZIARNE ZABEZPEČENIE 

KÁBLOV 

POŽIARNE PRESTUPY 

PREPÁŽKY 

POŽIARNE KLAPKY A STENOVÉ 

UZÁVERY 

MAGNETICKÉ SPÍNAČE 

POKLOPY . 

POŽIARNE UZÁVERY 

PROTIPO:ZIARNE ZABEZPEČEN IE 

KÁBLOV 

POŽIARNE PRESTUPY 

PREPÁŽKY 

POŽIARNE KLAPKY A STENOVÉ 

UZÁVERY 

POŽIARNE UZÁVERY 

PROTIPOZIARNE ZABEZPEČENIE 

KÁBLOV 

POŽIARNE PRESTUPY 

PREPÁŽKY 

POŽIARNE KLAPKY A STENOVÉ 

UZÁVERY 

POKLOPY 

POŽIARNE DELIACE STENY 
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OBKLAD VZT 

TYP PROTIPOŽIARNEHO .ZARIADENIA 

PASÍVNEJ OCHRANY 

POŽIARNE UZÁVERY 

POŽIARNE KLAPKY A STENOVÉ 

UZÁVERY 

POŽIARNE PRESTUPY 

PREPÁŽKY 

PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE 

KÁBLOV 

VETRACIE TVAROVKY PRÓMAT 

OBKLAD STROPU 

POŽIARNE UZÁVERY 

POŽIARNE KLAPKY A STENOVÉ 

UZÁVERY 

POŽIARNE PRESTUPY 

PREPÁŽKY 

PROTIPOZIARNE ZABEZPEČENIE 
KÁBLOV 

OBKLAD V KÁBLOVOM PRIESTORE 

POŽIARNE UZÁVERY 

ČIASTKOVÉ UZÁVERY 

POŽIARNE STENY 

POŽIARNE UZÁVERY 

POŽIARNE STENY 

POŽIARNE UZÁVERY 

POŽIARNE PRESTUPY 

PREPÁŽKY 

UMIESTNENIE PTZ 

6 

41 

27 

161 

8833 

9 

450 

19 

14 

64 

1925 

50,5 

7 

2 

6 

7 

7 

3 

4 

POČET 

Služby v zmysle tohto bodu tohto článku zmluvy budú poskytované v nasledovnom rozsahu: 
3.2.1 Vykonávanie pravidelných servisných kontrol v nasledovných intervaloch: 

a} ročné kontroly, 

b} polročné kontroly, · 

c) štvtťročné kontroly, 

d) mesačné kontroly .. : 

3.2.2 Odstránenie porúch a závad zistených počas výkonu kontroly v zmysle bodu 3.2.1 tohto 
článku zmluvy - servisný zásah, pričom poskytovateľ je povinný vychádzať z jestvujúcej 
platnej projektovej dokumentácie: 

- SVD G-N, projekt skutkového stavu protipožiarnej bezpečnosti, 

- SVD G-N, 1ekt skutkového stavu protipožiarnej bezpečnosti, 

alebo na základe novej, aktualizovanej a schválenej projektovej dokumentácie 
predloženej objednávateľom poskytovateľovi . 

3.2.3 Zakreslenie jestvujúceho stavu do projektovej dokumentácie uvedenej v bode 3.2.2 
tohto článku zmluvy na základe vykonaného servisu v zmysle bodu 3.2.2 tohto článku 
zmluvy, pokiaľ dôjde k zmenám. 
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3.3 

3.4 

Poskytovanie služieb na zariadení SHZ Drenčer - ·hasenie}vodou, inštalované v káb lových 
chodbách - v kolektoroch - vo: v nasledovnom 

, rozsahu : , , ; 
. 5 : .. 

3.3.1 Vykonávanie pravidelných servisných kontrol v na?led?vných intervaloch: 

a) ročné kontroly, · ~ 
b) polročnej a mesačnej kontroly, 1 

~ 
c) štvrťročných a mesačných kontrol, 

d) mesačných kontrol. ,. 
Poskytovateľ je povinný rea l izovať servisné kontroly podľa to~to bodu zmluvy v súlade s ust. § 
13 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného 
hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zaria:denia a o podmienkach ich 
prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly v zneqí neskorších predpisov (ďalej len 
,,Vyhláška č. 169/ 2006") - t.j. poskytovate ľ je povinný vy~onať mesačnú kontrolu vždy v 

, každom me~iaci v ktorom došlo zároveň · K. vykoil13niÚ -pótro-č~ej a/alebo štvrťročnej kontroly 
· a nie je ·povinný vykonať polročnú, štvrťročnú -á íiiesači:fúi kontrolu v príslušnom mesiaci 
· kalendárneho roka, v ktorom vykoná ročnú kontroiu. :, : : ' j 

3.3.2 Zabezpečenie ix počas každého kalendárriehoi rokb trvania platnosti tejto zmluvy 
vykonania mokrej skúšky zariadení SHi Drenčér $O zabezpečením prítomnosti a 
súčinnosti pracovníkov dotknutých spóločnostG (spoločnosť SAT Systémy 

..,, ? • • • .... 

automatizačnej techniky, spol. s r.o. , ICO: 00 603'._92~, spoločnosť Siemens s.r.o., ICO: 
31 349 307) a pracovníkov prevádzky {t.j/ prácov:híkov prevádzky objednávateľa 
a pracovníkov podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, so 
sídlom Radničné - námestie 8, 969 55 Banská Štiavhica, IČO: 36 022 04 7), pričom 
zodpovedná osoba objednávateľa prítomriá na mokrej skúške vyberie dve miesta v 
systéme, kde bude nasimulovaný požiar.· Poskyt0vateľ sa zaväzuje o priebehu 
a výsledkoch každej mokrej skúšky vyhotoviť písomný protokol, ktorý bude tvoriť prílohu 
odovzdávacieho protokolu vyhotoveného podl~-b~du T,6 článku VII. tejto zmluvy. 

3.3 .3 Odstránenie porúch a závad zistených počas ~ýkOŕ\u :kf' ntroly v zmysle bodu 3.3.1 tohto 
článku zmluvy - servisný zásah. :' · · : ·. , 

Poskytovan ie služieb SHZ . F,~re Jack - aerosólové hasenie, 
1 • t • 1 • • t • • e 

TYP PROTIPOŽIARNEHO ZARIADENIA • · UN!IESTNENIE SHZ 
SHZ FIRE JACK -AEROSOL . . \ 1---------------------4 
ÚSTREDNE U3 

ZDROJE 

ESA A US 

GENERÁTOR BR1 

BAK 

TA, TS, 
AKUSTICKA A OPTICKA• 
SIGNAL. 

ROZHRANIE SST MEDZI EPS A SHZ 

POŽIARNE ÚSEKY 

TYP PROTIPOŽIARNEHO ZARIADENIA 
SHZ FIRE JACK -AEROSOL 

ÚSTREDNE U2, U5 

~DROJE 

ESAA US 

UMIESTNENIE SHZ 

POČET 

1SADA 

2 

38A38 

122 . 

5 

23 

5 

5 

POČET 

2SADA 

3 

74A 74 
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GENERÁTOR BR1 

BAK 
: AKUSTICK A OPTICKA 

TA, TS, Í SIGNAL 

ROZHRANIE SST MEDZj EPS A SHZ 

POŽIARNE ÚSEKY 

TYP PR0TIP0ŽIARNEH10 ZARIADENIA 
~ . 

SHZ FIRE JACK - AEROSOL, 
ÚSTREDNE Ui 

! .. , 

ZDROJE 

ESAA US 

GENERÁTOR BR1 

BAK 
; AKUSTICK A OPTICKA . . 

TA, TS, ( SIGNAL. 

ROZHRANIE SST MEDZI EPS A SHZ 

TYP PR0TIPOŽIARNE!iO ZARIADENIA 
SHZ FIRE JACK - AEROSOL . · · :. 
ÚSTREDNE U4 

ZDROJE 

TYP PROTIPOŽIARNEHO ZARIADENIA 
' 

SHZ FIRE JACK - AEROSOL 

ÚSTREDNE 

ZDROJE 

ESAA US 

GENERÁTOR BR1 

BAK 

TA, TS, 

( .. : .· 
~ 

) AKUSTICK 
ľ SIGNA(. 

ROZHRANIE SST MEDZI EPS A SHZ 

POŽIARNE ÚSEKY 

205 

10 

50 

10 

10 

UMIESTNENIE SHZ POČET 

1SADA 

2 

41A41 

122 

5 

22 

5 

5 

UMIESTNENIE SHZ POČET' 

1SADA. 

1 

UMIESTNENIE SHZ POČET 

1SADA 

2 

70A 70 

211 

4 

20 

1sada 

4 

i' ; . 
Služby v zmysle tohto bod~ tohto článku zmluvy budú poskytované v nasledovnom rozsahu: 

3.4.1 Vykonávanie prayidelných servisných kontrol na zariadeniach v nasledovných 
intervaloch: ; 

a) ročné kontroly, f, 

b) polročné kontroly q mesačr:ié kontroly, 
ť ,; . 

c) štvrťročné kontrolj a mesačné kontroly, 
d) mesačné kontroly.[ · 

' 
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. Poskytovateľ je povinný realizovať servisné kontroly ~odľa jto~to bodu zmluvy v súlade s ust. § 
· 13 Vyhlášky č. 169/2006 - tj. poskytovateľ je ! povinny ·vykonať mesačnú kontrolu vždy v 
; každom mesiaci v ktorom došlo zá roveň k vykonl:ini~~ J:!Qiť.9č.hej a/alebo štvrťročnej kontroly 
' a nie je povinný vykonať polročnú, štvrťročnú ~ ~es:acríúl kontrolu v príslušnom mesiaci 

kalendárneho roka, v ktorom vykoná ročnú kontroíu. ' : 
. . :: 

· 3 .4.2 Odstránenie porúch a závad zistených počbs výkonu kpntroly v zmysle bodu 3.4.1 tohto 
článku zmluvy - servisný zásah. 

3.4.3 
i :; : . 

Aktualizácia projektovej dokumentácie na·základe vy~onaného servisu v zmysle bodu 
3.4.1 tohto článku zmluvy. ! ::: . · i: : i 

1 "ť · i ; '; { 

ovanie služieb na nasledovných zariaden iťc~( SAM J6i 36 na objektoch SVD G-N,. 

i · ![ . : ; ' ;' ! 
SAH FE36 2 kg 

SAH FE36 4 kg 

SAH FE36 6 kg lksf · ·' 
-'----------- --a 

SAH FE36 2 kg 5;0 l<s 
' 

SAH FE36 6 kg 1)6 ~s ,, 
1 • ·~ • i t - --------

SAH FE36 2 kg s8 Ks ·1: 
! ,' ' : :. -. 

SAH FE36 6 kg 
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SAH FE36 2 kg l .. : ; ;. i 
f <., l 1 · 1- 1 

SAH FE36 2 kg 1 · · :: · ·. ;: : 
! . . ·. ~ 

SAH FE36 2 kg f · . ·. , . : . . : 

SAH FE36 2 kg ~ ·:d., :- i:' ·; · 
• ~ ~ Io' r 

SAH FE36 2 kg ! : . : 

SAH FE36 2 kg [ , · . ; : 
,: 

'l ~ '- ! t 

SAH FE36 2 kg ~ ·: .. '. . · 
. . ( '. 

SAH FE36 2 kg i . .· : 
' . . 

SAH FE36 2 kg ~ ; . ;:. : 
"' • 1 , 

SAH FE36 6 kg - 3 ks ( ; . '. '. : i 

SAH FE36 2 kg ~ . ~ ; : 

SAH FE36 2 kg 1 . . 
~ - ,, . 

SAH FE36 6 kg ): · :. i,· · 

ii i ~ 

Zmluva na servis, opravy a údržbu č~ 2020/221~/ 4967 
t: . :~; 

8z24 

f.: ·'I 
l·i 
'Í.i '. 1': . 

i · . 
qj fi 
Hl· 
lf; 

j 
·.; .. 



•.· .~' 

. . ' 
. ' .; ~ ·• 

! 
L 

! ' 

SAH FE36 2 kg 

SAH FE36 6 kg 

SAH FE36 2 kg 

SAH FE36 2 kg 

SAH FE36 2 kg 

SAH FE36 2 kg 

SAH FE36 2· kg 

SAH FE36 2 kg 

SAH FE36 2 kg 

SAH FE36 2 kg 

• H - • 1 III II 1 •I• II. 1 

v nasledovnom rozsahu: i; .. 

· 3.5.1 Vykonávanie pravidelných servisných konttol ~ na$1ed6vných intervaloch: . I · . _;:: , . : ; ~ : ; l~ 
a) ročné kontroly, . j · jt , ) : J: 
b) polročné kontroly, j :!F :.;t: ;:1 l 

t lt ~ : • · -1 ' 
c) raz ročne kontroly úniku F - plynov z tlakoiiýé~ n~'dotdo objeme 2 kg, 4 kg, 6 kg, ktoré 

sú komponentom inštalovaného hasiace~o ;~~sť~i;nu. f1:1utomatického hasenia SAH FE 
36. t, i!1 

" ; • • • l 

3.5.2 Vykonanie tlakovej skúšky a skúšky tesnoJti ~~a~~; ii f 
a) tlaková skúška a skúška tesnosti nádob o 4bj~~ .~ :3 h){- 1x počas trvania platnosti tejto 

zmluvy , 1; : , .. · , l 
. l :~ I ?: ! 

. ;,, 
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' . 

l ; 
' . 

3.6 

3.7 

f: q: t!' ·1 
. . ; 

·i .; : ~ ii .; 
\. ~ 1 • Zt t 
~ , • '.• ' ~I 1 
~ .. ; t; í 

b) tlaková skúška a 4~š~~ 1e~no;sti nádob o obj eme 4 kg - ix počas trvania platnosti tejto 
zmluvy. i : ! 1 l ; · t i · 

t . ' . ,.. ' 

c) tlaková skúška a s~1šk~ ·te, ndsti nádob o obj eme 6 kg - ix počas trvania platnosti tejto 
1 L'l ! t l zm uvy. , .. , . .4 1 , 

! .. ' ' ,,. t . 
Konkrétny termín vykonar;ba ;$*uš~k uvedených v tomto bode zmluvy bude určený po dohode 
zodpovedných osôb zmlU1ÍTÝ;1ľ/š~r~r u;vedených v bodoch 7 .2.1 a 7 .2.2 článku VII. tejto Zlľ) l uvy. 
3.5.3 Odstránenie porúcb.~ ;i ~va~ zi~tených počas výkonu kontroly v zmysle bodu 3.5.1 tohto 

článku zmluvy - s~rv,{~~y,zf sab. 

Poskytovanie služieb na n~slé~ovnyc~ zariadeniach 
aktívnej protipožiarnej ochJ'q!JV~ el~ktr/ékej požiarnej si ' , .: . ':~. ; 

servis, opravy a ú9ržba 
IT CH: 

Elektrická požiarna signalltácia ARITEPH v objekte 
DRUH 

Ustredňa adresovatéľná ;' · Aritech 2X-FR-FB-24 
Hlásiče - opt icko-dy~1'?,Y;Ý, ľ: DP2061N 

Signal izačné prvky - tla_pidl~vé DN 2010 

Služby v zmysle tohto bod~ td.~to·!~ÍarÍku zmluvy budú poskytované na mieste 
- EPS ARITECH v nasledoYpoťý1 ~oz~:a1u: 

3.6.1 Vykonávanie pravi1e.i:rji<i:h ~~ryisných kontrol v nasledovných intervaloch: 
v , •• '1. . . 1 

a) rocne kontroly, f '. J ·:. i: : 
~ .: , r, .. .l• i 

b) štvrťročné a mesaijné/l¾ontt9I~, 
( . ' ·. .. ' 

c) mesačné kontrolyJ ·. ;'; · l ! 
Poskytovateľ je povinný rebi1i 9vai~·~rt,Ísné kontroly podľa tohto bodu zmluvy v súlade s ~st. § 
15 vyhlášky Ministerstvai vnwtra tS~ č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlasťnosti 
elektrickej požiarnej signa[lzáéie, podrt1ienky j ej prevádzkovania a zabezpečenia j ej pravidelnej 
kontroly v znení neskoršíc~ pŕedpi$ovI- t.j . poskytovateľ je povinný vykonať mesačnú kontrolu 
vždy v každom mesiaci v k{orprtrdo~lo; zároveň k vykonaniu štvrťročnej kontroly a nie je povinný 
vykonať štvrťročnú a meša'9nu k~nt~olu v príslušnom mesiaci kalendárneho roka, v ktprom 

k , v • k 1 ·l ' 1· , , • vy ona rocnu ontro u. ; : : , ; · . :t . 

3 .6.2 ?~stránenie porúci -~ ~~v~;~ z~~tených P?čas _výkonu kontroly_v zmysle bodu ~.6.1 . 
~ uvy a!1bt ppe_f:at1yne nahlasenychv ~racovník~1 odboru prevadzky 
- serv,~ny ??IS:'Q ~·v zmysle bodu 7.9 clanku VII. teJto zmluvy. ; 

•j, • ' ' ' . . , . -,, ' ! . 
3.6.3 Aktualizácia projeK1Qv'.ej:dq'!<uljllentácie uvedenej v bode 3.6.2 tohto článku zmluvy na 

zákla~e vykonané1ex,1r~Yii ~ ~ zmysl~ bodu 3.6.2 tohto článku zmluvy, pokiaľ dôjde k 
zmenam. [ . : ; .. Ii • · 

·~ ·; ; ! f: !t· t . 
Poskytovateľ je povinný prr po~~ytqya~í služieb podľa bodov 3.6.1 a 3.6.2 tohto článku zmluvy 
vychádzať z realizačného 1t>r6Jdktu·tvyi:jracovaného spoločnosťou MP-PROJEKT, s.r.o. so sídlom 
štefánikova 3163, 085 Oi!Bar~ejoY, IČO: 36 479 951, zapísanou v Obchodnom registri Prešov, 
oddiel: Sro, vložka č. : 13527 /i=> v jánuari 2011, ktorý poskytovateľovi sprístupní objednávateľ. 

~ ' . ~. . . 
Poskytovanie služieb na n~~let:tov$,.yc0 zariadeniach SVD G-N, servis, opravy 
a údržba aktívnej protipoži~rn~j oc~rahy SHZ RAIS SAT: 

Ii• . • ' ,. 1, •. J 

Aktívna požiarna ochrana SHŽ ;RAiš·sAr na objektoch SVD G-N, 
~ ; ; . ~ . ·ľ.J i 

lYP PROTIPOZIARNEHO f. ! ; !·! . ÍÍ !UMIESTNENIE PZ 
ZARIADENIA I t;j f ; ;j: i 

.~ • E < i 

SHZ RS SAT, PREHLIADltA '.: -ii· 
, ..,. :1 . ; • ·*i 

A UDRZBA RIADIACEHO [ . ; i ·: . L 
SYSTÉMU SHZ ·i,i: l j . .. 
VO VŠETKÝCH CHRÁNE~ÝCH '. . 

.. . ~ l 

PRIESTOROCH t ď ;ľ 
!) < • ? ~ -~ 

10z 24 

;. 

i ' 
f1 .: : 
,; · . ·; 

... .' .. 

. , : ~' 

i . !· 
~ : . : :. 

J .: . 
' ; 
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ľ 

f,; r: 
j ; • '~. 
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TYP PROTIPO IARNEHO 
ZARIADENIA 

KONTROLA RIADIACEHO 
SYSTÉMU SHZ VE-RS2 v DE2 
ROZVÁDZAČI. 

- VIZUÁLNA KONTROLA 
DIAGNOSTIKA RAIS 
KONTROLA 
KOMUNIKÁCIE 
KONTROLA 
ZOBRAZOVANÝCH 
SIGNÁLOV NA DE2 

KONTROLA RIADIACEHO 
SYSTÉMU SHZ CS-RS1 v NN 
ROZVODNICS 

- VIZUÁLNA KONTROLA 

rozsahu: 

. DIAGNOSTIKA RAIS 
KONTROLA . 
KOMUNIKÁCIE 
KONTROLA 
ZOBRAZOVANÝCH 
SIGNÁLOV NA 
OPERAČNOM PANELY 

UMIESTNENIE PZ 

ované na miestach: SVD G-N.• 

3.7.1 Vykonávan ie pravidelných servisných kontrol v nasledovných intervaloch: 

a) ročnej kontroly, _ 

b) polročnej a mesačnej kontroly, 

c) štvrťročnej a mesačnej kontroly, 

d) mesačnej kontroly. 

Poskytovateľ je povinný realizovať servisné kontroly podla tohto bodu zmluvy v súlade s ust. § 
13 Vyhlášky č. 169/2006 - t.j. poskytovateľ je povinný vykonať mesačn ú kontrolu vždy v 
každom mesiaci v ktorom došlo zá roveň k vykonaniu polročnej a/alebo štvrťročnej kontroly 
a nie je povinný vykonať polročnú, štvrťročnú a mesačnú kontrolu v príslušnom mesiaci 
kalendárneho roka, v ktorom vykoná ročnú kontrolu. 

3.7.2 Odstránenie porúch a závad zistených počas výkonu kontroly v zmysle bodu 3.7 .1 tohto 
člán ku zmluvy - servisný zásah, pričom poskytovateľ je povinný vychádzať z jestvujúcej 
platnej projektovej dokumentácie. 

3.7.3 Aktualizácia projektovej dokumentácie SHZ RAIS SAľ na základe vykonaného servisu 
v zmysle bodu 3. 7.2 tohto článku zmluvy. 

3.8 Predmetom tejto zmluvy je aj aktualizácia a doplnen ie sprievodnej dokumentácie, ktorá síce 
nie je bližšie zadefinovaná v tejto zmluve, avšak súvisí s predmetom tejto zmluvy a bola 
poskytovateľovi odovzdaná objednávateľom za účelom aktualizácie a doplnenia v zmysle bodu 
3.12 tohto č lánku zmluvy tak, aby spíňala náležitosti_ uvedené vo všeobecne záväzných 
právnych predpisoch. Poskytovate ľ je povinný aktual!zovať dokumentáciu do 60 dní od zistenia 
zmeny a doručiť j u objednávateľovi. · 

3.9 Poskytovateľ je po vykonaní každej servisnej kontroly povinný vypracovať „Protokol o výkone 
servisnej kontroly" a doručiť ho objednávateľovi v troch · potvrdených vyhotoveniach, každé 
s platnosťou originálu najneskôr spolu s odovzdávacím protokolom vyhotoveným podľa bodu 
7.6 článku VII. tejto zmluvy, a to do 10 dní od skončenia ·kéllendárneho mesiaca, v ktorom došlo 
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3.10 

3 .11 

3.12 

k vykonaniu servisného zásah·u na odstránenie zisteného nedostatku. Neoddeliteľnou súčasťou 
,,Protokolu o výkone servisnej kontroly" musí byť „Súpis vykonaných prác". 

Poskytovateľ je po vykonaní každého servisného zásahu povinný vypracovať „Správu o výkone 
servisného zásahu" a doručiť ju objednávat~~9vi v troch potvrdených vyhotoveniach, každé 
s platnosťou originálu najneskôr spolu s odovzdávacím protokolom vyhotoveným pod ľa bodu 
7.6 článku VII. tejto zmluvy, a. to. do _10 dní qd skončen i a. kalendárneho mesiaca, v ktorom 
vykonal servisný zásah pr~ oqstránenie zisteného nedostatku. ,,Správa o výkone servisného 
zásahu" bude vyhotovená 3x vo papierovej podobe, a jej neoddeliteľnou súčasťou bude „Súpis 
vykonaných prác" a fotodokumentácia odstránenej závady (charakteristické fotografie pred 
začatím prac, počas prác a stav po skončéní prác, pričom fotografie budú jasne identifikovať 
rozsah prác, množstvo a druh výmÉľnheh·o niateriaH.J či súčiastok) na CD nosiči. 

Pred začatím poskytovania služieb po_dľa tejto zmluvy, predloží poskytovateľ objednávateľovi 
na odsúhlasenie harmonogram prác; v ktorom bude uvedený podrobny rdzsah a termíny 
jednot livých kontrol, ktoré majú byť vykonarie· v zmysle bodov 3.2.1, 3.3.1, 3 :4.1, 3.5.1, 3.6.i; 
3.7 .1 a 3 .8 .1 tohto článku zmluvy. · 

Objednávateľ j e povinný bezodkladne po· podpise tejto zmluvy odovzdať poskytovateľovi 
projektovú dokumentáciu, ktorá má byť aktu'alizovaná v zmysle bodov 3.2.3, 3.4.3, 3.6.3 a 
3. 7 .3 tohto článku zmluvy, resp. akúkoľvek inú ·dokumentáciu, ktorú bude poskytovateľ povinný 
aktualizovať v zmysle bodu 3.8 tohto člár:iku zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje každú 
aktualizáciu akejkoľvek projektovej dokumentácie v zmysle bodov 3.2.3, 3.4.3, 3.6.3 a 3.7.3 
tohto článku zmluvy vždy do 60 dn_í. . . . 

. . :· .. ... , , 

· • ... ·. 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti 
alebo do vyčerpania maximálnej ceny uvedenej v bode 5.3 článku V. tejto zmluvy podl'a toho, 
ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

4.2 Poskytovateľ je povinný do 3 dní od nahlásenia poruchy (požiadavky na servisný zásah v zmysle 
bodov 3.2.2, 3 .5.3, 3.6.2 a 3.7.2 článku III. tejto zmluvy) zo strany objednávateľa podľa bodu 
7.9.2 článku VI I. tejto zmluvy vykonať obhliadku objednávateľom nahlásenej poruchy. 
Poskytovateľ následne po vykonaní obhliadky do 48 hodín (postupom podľa bodu 5.2 článku 
V. tejto zmluvy) vystaví objednávateľovi cenovú ponuku a v prípade akceptácie cenovej ponuky 
objednávateľom, odstráni nahlásenú poruchu (vykoná servisný zásah v zmysle bodov 3.2.2, 
3.5.3, 3.6.2 a 3. 7 .2 článku III. tejto zmlµvy) v termíne určenom „Potvrdení o akceptácii cenovej 
ponuky" vystavenom objednávateľom vi rfiyšfé bodu 5.2 č lánku V. tejto zmluvy. 

4.3 V prípade ak sa jedná o vykonanie Šérvlsr-i:é'fíô zásahu v' únysle bodov 3.2.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.5.3, 
3.6.2 a 3.7.2 článku III. tejto zmluvy na základe nahlásenej havarijnej poruchy zo strany 
objednávateľa (havarijná situácia), je · poskytovateľ povinný vykonať servisný zásah a odstrániť 
nahlásenú havarijnú poruéhú do 43·1:fodíh·-:Od·Mhlásenia poruchy objednávateľom 'postupom 
podľa bodu 7.9 .2 článku VII. tejto zmluvy. Odplata za vykonanie servisného zásahu na 
odstránenie nahlásenej havarijnej poruchy bude. následne vypočítaná z jednotlivých 
jednotkových cien za výkon servisných zásahov určených v bode 5.1 článku V. tejto zmluvy. 

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby podľa článku III. tejto zmluvy v termínoch pod ľa tejto 
zmluvy. 

4.5 Miestom v konania redmetu zmluvy a poskytovania služieb sú SVD G-N, objekt~ 

Článok V. 
Cena za predmet zmluvy 

5.1 Cena bez DPH za plnenie v zmysle článku II. zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87 /1996 Z. 
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z. v platnom znení, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného 
obstarávania z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej aukcie, a to nasledovne: 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

Poskytovanie služieb v zmysle bodu 3.2 článku III. tejto zmluvy 
výkon ročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.~.1 písm. a) článku III. tejto zmluvy: 
35 850,00 eur (slovom: tridsaťpäťtisíc osemstopäťdesiat eur) bez DPH 
výkon polročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.2.1 písm. b) článku III. tejto 
zmluvy: 23 080,00 eur (slovom: dvadsaťtritisíc osemdesiat eur) bez DPH 
výkon štvrťročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.2.1 písm. c) článku III. tejto 
zmluvy: 11 080,00 eur (slovom: jedenásťtisíc osemdesiat eur) bez DPH, 
výkon mesačnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.2.1 písm. d) článku III. tejto 
zmluvy: 6 300,00 eur (slovom: šesťtisíc tristo eur) bez DPH 
servisný zásah v zmysle bodu 3.2.2 článku III. tejto zmluvy: 25,80 eur/hod (slovom: 
dvadsaťpäť eur a osemdesiat centov) bez DPH 

Poskytovanie služieb v zmysle bodu 3.3 článku III. tejto zmluvy 
výkon ročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.3.1 písm. a) článku III. tejto zmluvy: 
13 750,00 eur (slovom: trinásťtisíc sedemstopäťdesiat eur) bez DPH 
výkon polročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.3.1 písm. b) článku III. tejto 
zmluvy: 3 800,00 eur (slovom: tritisíc osemsto éur) bez DPH 
výkon štvrťročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.3.1 písm. c) článku III. tejto 
zmluvy: 3 800,00 eur (slovom: tritisíc osemsto eur) bez DPH 
výkon mesačnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.3.1 písm. c) článku III. tejto 
zmluvy: 1 700,00 eur (slovom: tisíc sedemsto eur) bez DPH 
zabezpečenie vykonania mokrej skúšky v zmysle bodu 3.3.2 článku III. tejto zmluvy: 
11 000,00 eur/ hod (slovom: jedenásťtisíc eur) bez DPH 
servisný zásah v zmysle bodu 3.3.3 článku III. tejto zmluvy: 23,80 eur/ hod (slovom: 
dvadsaťtri eur a osemdesiat centov) bez DPH 

Poskytovanie služieb v zmysle bodu 3.4 článku III. tejto zmluvy 
výkon ročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.4.1 písm. a) tejto zmluvy: 5 290,00 
eur (slovom: päťtisíc dvestodeväťdesiat eur) bez DPH 
výkon polročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.4.1 písm. b) tejto zmluvy: 
4 700,00 eur (slovom: štyritisíc sedemsto eur) bez DPH 
výkon štvrťročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.4.1 písm. c) tejto zmluvy: 
2 020,00 eur (slovom: dvetisíc dvadsať eur) bez DPH 
výkon mesačnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.4.1 písm. d) tejto zmluvy: 
1535,00 eur (slovom: tisíc päťstotridsaťpäť eur) bez DPH 
servisný zásah v zmysle bodu 3.4.2 článku III. tejto zmluvy: 23,70 eur/ hod (slovom: 
dvadsaťtri eur a sedemdesiat centov) bez DPH 

Poskytovanie služieb v zmysle bodu 3.5 článku III. tejto zmluvy 
výkon ročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.5.1 písm. a) článku III. tejto zmluvy: 
11 050,00 eur (slovom: jedenásťtisíc päťdesiateur) bez DPH 
výkon polročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.5.1 písm. b) článku III. tejto 
zmluvy: 14 100,00 eur (slovom: štrnásťtisíc sto'eur) bez DPH 
servisný zásah v zmysle bodu 3.5.3 článku III. tejto zmluvy: 13,60 eur/ hod (slovom: 
trinásť eur a šesťdesiat centov) bez DPH· 
kontrola úniku F - plynov z tlakových nádob o objeme 2 kg v zmysle bodu 3.5.1 písm. 
c) článku III. tejto zmluvy: 5,40 eur/1 tlakovú nádobu (slovom: päť eur a štyridsať 
centov) bez DPH 
kontrola úniku F - plynov z tlakových nádob o objeme 4 kg v zmysle bodu 3.5.1 písm. 
c) článku III. tejto zmluvy: 6,30 eur/1 tlakovú nádobu (slovom: šesť eur a tridsať 
centov) bez DPH 
kontrola úniku F - plynov z tlakových nádob o objeme 6 kg v zmysle bodu 3.5.1 písm. 
c) článku III. tejto zmluvy: 7,00 eur/1 tlakovú nádobu (slovom: sedem eur) bez DPH 
tlaková skúška a skúška tesnosti nádob o objeme 2 kg - v zmysle bodu 3.5.2 písm. 
a) tejto zmluvy: 36,10 eur/1 tlakovú nádobu (slovom: tridsaťšesť eur a desať 
centov) bez DPH 
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tlaková skúška a skúška tesnosti nádob o objeme 4 kg - v zmysle bodu 3.5.2 písm. 
b) tejto zmluvy: 40,30 eur/1 tlakovú nádobu (slovom: štyridsať eur a tridsať centov) 
bez DPH . 
tlaková skúška a skúška tesnosti nádob o objeme 6 kg - v zmysle bodu 3.5.2 písm. 
c) tejto zmluvy: 44,10 eur/1 tlakovú nádobu (slovom: štyridsaťštyri eur a desať 
centov) bez DPH 

5.1.5 Poskytovanie služieb v zmysle bodu 3.6 článku III. tejto zmluvy 
výkon ročnej servisnej kontroly EPS ARITECH v zmysle bodu 3.6.1 písm. a) článku III. 
tejto zmluvy: 395,00 eur (slovom: tristodeväťdesiatpäť eur) bez DPH 
výkon štvrťročnej servisnej kontroly EPS ARITECH v zmysle bodu 3.6.1 písm. b) 
článku III. tejto zmluvy: 280,00 eur (slovom: dvestoosemdesiat eur) bez DPH 
výkon mesačnej servisnej kontroly EPS ARITECH v zmysle bodu 3.6.1 písm. c) článku 
III. tejto zmluvy: 175,00 eur (slovom: stosedemdesiatpäť eur) bez DPH 
servisný zásah EPS ARITECH v zmysle bodu 3.6.2 článku III. tejto zmluvy: 39,80 
eur/hod (slovom: tridsaťdeväť eur a osemdesiat centov) bez DPH 

5.1.6 Poskytovanie služieb v zmysle bodu 3.7 článku III. tejto zmluvy: 
výkon ročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.7.1 písm. a) článku III. tejto zmluvy: 
5 100,00 eur (slovom: päťtisíc sto eur) bez DPH 
výkon polročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.7.1 písm. b) článku III. tejto 
zmluvy: 2 480,00 eur (slovom: dvetisíc štyristoosemdesiat eur) bez DPH 
výkon štvrťročnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.7 .1 písm. c) článku III. tejto 
zmluvy: 605,00 eur (slovom: šesťsto päť eur) bez DPH 
výkon mesačnej servisnej kontroly v zmysle bodu 3.7.1 písm. d) článku III. tejto 
zmluvy: 605,00 eur (slovom: šesťsto päť eur) bez DPH 
servisný zásah v zmysle bodu 3.7.2 článku III. tejto zmluvy: 52,50 eur/hod (slovom: 
päťdesiatdva eur a päťdesiat centov) bez DPH 

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje pre poskytovanie služieb (servisné zásahy) podľa bodov 3.2.2, 3.3.2, 
3.4.2, 3.5.3, 3.6.2 a 3. 7.2 článku III. tejto zmluvy (s výnimkou prípadov kedy sa jedná 
o havarijný zásah podľa bodu4.3 článku IV. tejto zmluvy) zaslať objednávateľovi cenovú ponuku 
obsahujúcu súpis prác potrebných na odstránenie zistených závad, a to do 48 hodín od 
vykonania obhliadky v zmysle bodu 4.2 článku IV. tejto zmluvy alebo od skončenia poskytovania 
príslušnej služby podľa článku. III. tejto zmluvy zakladajúcej potrebu vykonania servisného 
zásahu podľa bodov 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.3, 3.6.2 a 3.7.2 článku III. tejto zmluvy. V prípade, 
ak objednávateľ cenovú ponuku poskytovateľa akceptuje, zodpovedný pracovník 
objednávateľa uvedený v bode 7.2.1 článku VII. tejto zmluvy, vystaví e-mailom najneskôr do 5 
pracovných dní od jej doručenia „Potvrdenie o akceptácii cenovej ponuky" a odošle ho 
poskytovateľovi. V prípade, ak objednavateľv uvedenej lehote „Potvrdenie o akceptácii cenovej 
ponuky" nevystaví, má sa za to, že s obsahom cenovej ponuky nesúhlasí. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo cenovú ponuku neprijať. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú 
vzájomne rokovať o úprave óbsahu cenovej ponuky. 

5.3 Maximálna cena za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy je 350 000,00 eur (slovom: 
tristopäťdesiattisíc eur) bez DPH. 

5.4 Služby v zmysle bodu 3.2.3, 3.4.3, 3.6.3, 3.7.3 a 3.8 článku III. tejto zmluvy bude poskytovateľ 
poskytovať na vlastné náklady. 

5.5 V cene uvedenej v bode 5.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 
náklady súvisiace s predmetom plnenia a primeraná zisková prirážka poskytovateľa, okrem 
iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu 
zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, parkovné, náklady na likvidáciu 
odpadu, náklady vyplývajúce z podnikatelského rizika pri realizácií prác za sťažených 
podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu 
neuvedené. 

5.6 V cene nie je zahrnutá DPH, ktorá bude fakturovaná v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 
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Článok Vl. j : 
Platobné podmi~nky 
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J . 
j . . 

6.1 Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra výs\avenä : pbskytovateľom a preukázateľne 
doručená objednávateľovi. Fakturované môžu byť len .sOl-{ut9éne poskytnuté služby. Platba za 
vykonané služby bude uhradená výlučne bezhotovosťne a na bankový účet poskytovate ľa 
uvedený vo faktúre. · . · 

6.2 Poskytovateľ je povinný vystaviť a preukázateľne doručiť faktúru objednávateľovi do 10 dní od 
začiatku mesiaca nasleduj úceho po mesiaci, v ktbrom ·b:ola služba poskytnutá v zmysle tejto 
zmluvy. Neoddel iteľnou súčasťou faktúr bude odovzdávací protokol vyhotovený pod ľa bodu 7 .6 
článku VII. tejto zmluvy. Prílohou odovzdávacieho protokql~ bupú aj „Protokol o výkone servisnej 
kontroly" v zmysle bodu 3.10 článku III. tejto zniluvy al~bo !,.Správa o spôsobe odstránenia 
nedostatku" podľa bodu 3.11 č lánku III. tejto zmluvy aľe,bo protokol o priebehu a výsledkoch 
mokrej skúšky pod ľa bodu 3.3.2 článku III. tejto Únluvy~ ~odl'.a charakteru poskytnutej služby, 
a „Súpis vykonaných prác a zabudovaných materi$Ioy". ;) · 

6.3 Všetky faktúry vystavené v zmysle tej to zmluvy mu~ia o~~~-hq~ať všetky náležitosti ustanovené 
pod ľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej !hódnoty v znení neskorších predpisov, resp. 
Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom s~stém'el · dahe z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, údaje v zmysle Obchodného]z~kon'~íka,:údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo 
tejto zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v člár,ku I.-tejto zmluvy. 

6.4 V prípade dodania služby musí byť na faktúre povinne uvedený kód štatistickej klasifikácie 
činností (CPA). 

6.5 V prípade kúpy tovaru zo zahraničia musí byť prílohou faktúry aj doklad o nadobudnutí tovaru 
(šped ičný doklad, doklad od prepravnej služby' alebo_ ;dokjad od dodávateľa o vykonanej 
preprave). , . . i : 

6.6 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvyh~buéle :obsahovať náležitosti dohodnuté 
v tejto zmluve má objednávateľ právo vratiť f)3ktún.J .i poskytovateľovi na prepracovanie. 
Splatnosť takto vystavenej a vrá~enej faktúry sa iruší a 6ov~, splatnosť v súlade s bodom 6. 7 
tohto č lánku zmluvy začne plynúť dňom doručenia\ opra)<,~neJ ~ správne vystavenej faktúry. 

6.7 Lehota splatnosti riadne vystavenej a ·doručdnej faktúry je do 45 dní odo dňa jej 
preukázateľného doručenia objednávateľovi, t. j ) odo ~ňa . elektronického doručenia faktúry 
alebo doručenia faktúry v papierovej podobe ha síd_lp objednávateľa. Fa~ 
súvisiacimi prílohami doručí poskytovateľ elektronickY,:é-rriailom na adresu: -
alebo v papierovej forme na sídlo objednávateľa uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

6.8 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň ·odpísania z účtu objednávateľa je v lehote 
uvedenej v bode 6.7 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, 
sviat ok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej repu~like, posúva sa dátum splatnosti na 
najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, · ák . objepnáyateľ neuhradí faktúru v lehote 
splatnosti uvedenej v bode 6. 7 tohto článku zmluvY, z dôvopu interných schvaľovacích postupov, 
nedostáva sa do omeškania, ak faktúru uliradí é:lo' 15': <fní nasledujúcich po uplynutí lehoty 
splatnosti tej to faktúry. · · ·. ; . , 

6.9 Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto.zr,nh..ivy'neexi~tujú dôvody, na základe ktorých 
by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zľY;lysle §]69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zrierií _neskorších predpisov za daňovú 
povinnosť poskytovateľa vzniknutú z DPH, ktorú po~kyto.väte ľ objednávateľovi fakturoval k cene 
podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ vyhlasuje a záväzuje :s~, že k DPH podá riadne daňové 
priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH t~ťo daň odvedie miestne príslušnému 
daňovému úradu do určenej lehoty splatnosti. Poskytóvateľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek 
úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel 

. skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy 
túto daň nebude môcť zaplatiť. · · 

6.10 V prípade, ak má poskytovateľ sídlo mimo· EÚ a filedzi-vládou SR a vládou štátu, v ktorom má 
poskytovateľ sídlo j e uzatvorená platná Zmlµva ó t a~edzení dvojitého zdanenia, je 
objednávateľ na základe takejto zmluvy a na zákÍade zál<qna G- 595/2003 Z. z. o dani z prijmov 

i • • 
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v znení neskorších predpispv po.vinný odviesť daňov~mu úradu SR zrážkovú (.laň z fakturovanej 
sumy. Poskytovateľ podpisom tejto; zmluvy uvedenú skutočnosť akceptuje a vyslovuje ·so 
zrážkou dane súhlas, pričom s~ vylučuje akékoľvek neskoršie vymáhanie akýchkoľvek nárokov 
zo strany poskytovateľa voči. objednávateľovi v súvislosti s takouto zrážkou dane. 

' . . 

1; · Článok VII. 
$pôsob '.vykonávania služieb .. 

7 .1 Poskytovateľ sa zaväzuje : v~ktmáVať i služby v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, v súlade so vŠ,eob~c.ne záväznými právnymi predpismi, v súlade s pokynmi 
objednávateľa, ktoré vyplývájú :zjeho kontrolnej a koordinačnej činnosti. 

7.2 Osobami oprávnenými rôkov~ť, preberať služby súvisiace s plnením predmetu zmluvy, 
podpisovať odovzdávací protokpl X/Yhptovený v zmysle bodu 7.6 tohto článku zmluvy, ako aj 
podpisovať prevádzkovú knihu'a vyk?návať zápisy v prevádzkovej knihe za zmluvné strany sú: 

7.2.1 za objednávateľa : 

7.2.2 

1 1 1 1 7 .3 Poskytovateľ sa u y. y p p YJ 1 op esta 
poskytovania služieb, ktor~ bw;:tú uložené v objektoch 

Drenčer SHZ SAT -

Fire Jack 

SAH FE 36 - prevádzkÓvá kniha uložená u poskytovateľa služby 

SHZ RAIS SAT -

V prevádzkovej knihe musí byť zaznamenané nasledovné: 
. . 

dátum zač iatku a \.lkončenia, ako aj rozsah každej servisnej kontroly vykonanej podľa 
článku III. tejto zmluvy, a to vrátane uvedenia mien konkrétnych pracovníkov 
poskytovateľa, ktofí servisnú kontrolu vykonali; 

dátum, čas začiatku ~: čas ~končenia, ako aj rozsah každého servisného zásahu 
vykonaného podľa článku· 'III.: tejto zmluvy, a to vrátane uvedenia mien konkrétnych 
pracovníkov poskyto~at~ľa, ktorí servisný zásah vykonali; 

dátum a čas, ako aj rozsah poruchy zistenej poskytovateľom pri výkone servisnej 
kontroly podľa článku· n1. téjfo ,zmluvy. 

' .. ' 

7 .4 Poskytovateľ sa zaväzuje . vi:esť st~vebný denník, ktorý bude uložený u zodpovedných 
pracovníkov poskytovateľa uvedených:v bode 7 .2.2 tohto článku zmluvy. V stavebnom denníku 
budú zaznamenané všetky skutočnost i zistené pri pravidelných servisných kontrolách, ako aj 
postup a zistenia pri servisných úkonoch. Bez zaznamenania zistenej závady v stavebnom 
denníku, poskytovateľ nemôže závadu zadefinovať v zaslanej cenovej ponuke na odstránenie 
zistenej závady. Bez zaznamenania od!5tránenia závady po vykonaní servisného zásahu nemôže 
poskytovateľ fakturovať stužby. 

1
súvisiace s odstránením tejto závady v zmysle článku V. tejto 

zmluvy. 

7 .5 Zmeny v zodpovedných osobách uvedených v bode 7 .2 tohto článku zmluvy, je každá zmluvná 
strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom 
takáto zmena nie je podmi.enená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve. 

7.6 O poskytnutí služieb poskytdvateľ vyhotoví podľa vzoru predloženého objednávateľom 
odovzdávací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení 
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v bode 7.2 tohto článku zmluvy. Zmluvné strany! sa dó~bdli, že odovzdávací protokol bude 
okrem základných údajov obsahovať aj kooštatovani:e, že'. dňom odovzdania a prevzatia začína 
plynúť na konkrétnu opravu/údržbu/servisný zásah záručná doba a termín skončenia záručnej 
doby, ak bude predmetom plnenia oprava, ; údržba · alebo servisný zásah. Prílohou 
odovzdávacieho protokolu bude „Protokol o výkqne servisnej kontroly" v zmysle bodu 3.10 
článku III. tejto zmluvy alebo „Správa o spôsobe[odstránenia nedostatku" podľa bodu 3.11 
článku III. tej to zmluvy alebo protokol o priebehu a!vý~led~och.l mokrej skúšky podľa bodu 3.3.2 
článku III. tejto zmluvy, podľa charakteru posk~nuteji; služqy, a „Súpis vykonaných prác a 
zabudovaných materiálov". ! · : '. · .. j 

7.7 Poskytovateľ sa zaväzuje, že nepoužije pri reali¾áéii predrnetu zmluvy nevhodné a zdraviu 
škodlivé materiály, ktoré ohrozujú hygienu, zdrayie ' osôb á )životné prostredie. Pri realizácii 
predmetu zmluvy je poskytovateľ povinný použiť iba výr9qok v'.hodný na použitie na služby a na 
zamýšľaný účel v zmysle zákona č. 264/1999 Z~ vo ~echnlckých požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých iakonov. 

7.8 Poskytovateľ je povinný bez meškania písomne inform~y~ť-objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu p'.redmetu pl_nenia s dôsledkom omeškania 
a predÍženia času plnenia. 

7 .9 Zmluvné strany si dohodli nasledovné pravidlá pre;nahlas_ova~ie porúch jednotlivých zariadení: 

7.9.1 Poskytovateľovi sú oprávnené nahlásJr poruchy ,. na jednotlivých zariadeniach 
zodpovedné osoby objednávateľa uvedene v) ;iod,e 7 .2>1 tohto článku zmluvy. 

7 .9.2 Nahlásiť poruchu poskytovateľovi mOŽ!lO t~lefo~:idky;, Jmailom alebo písomne. 
• ; j 

7 .9.3 Telefonické nahlásenia poruchy musia obs~hovc;1ť _meno oprávneného zamestnanca 
objednávateľa, čas zistenia poruchy a stručný opi~ ~p9sobu prejavovania sa poruchy. 

7.9.4 V prípade telefonického nahláseniä'porucby,je bbjed~ávateľ povinný následne doručiť 
poskytovateľovi aj písomné nahlásenie po·r;uéh .:Pre telefonické nahlásenie poruchy sú 
určené tieto telefónne čísla poskytovateľa:[ 

7 .9.5 Písomným nahlásením poruchy sa rozumie ·Hst a e :o ema1 ova sprava. re ema1 ove 
nahlásenie poruchy je určená emailová adresa po.skyfovateľa List je 
potrebné doručiť na adresu osk ovateľa uvedenú v článku 1. zmluvy a aj na e-mailovú 
adres·u: 

7.9.6 Poskytovateľ je následne povinný do 24 .hodín od doručenia písomného nahlásenia 
poruchy podľa bodu 7.9.4 alebo bodu7 .~:$ to_hto článku zmluvy zaslať objednávateľovi 
písomnú akceptáciu. · · · 

7.9.7 Zmeny telefónnych čísel alebo poštových :i::Ídrie; je;. povinný poskytovateľ písomne 
oznám iť objednávateľovi najneskôr do t rdch pracovriych dní pred účinnosťou takejto 
zmeny, pričom sa na uvedené zmeny neJzťahuje po-vinnosť podpísať dodatok k tejto 

zmluve. _ . ! .; .:: ;_ .. 
0

; 

7 .9.8 Nahlásenie poruchy objednávateľom je možné kéj:lykoľvek. 
: ~ ~ ' . 

7.10 Poskytovateľ je v rámci poskytovania služieb l povinÁý z~bezpečovať činnosti tak, aby 
umožňovali priebežnú prevádzku objektov v mieste pos~ytova'.nia služieb. 

7.11 Všetky práce, ktoré majú byť vykonávané na zariadeniach ' musia byť vopred odsúhlasené 
oprávnenou osobu objednávateľa uvedenou v boďe 7 .2.1 tohto článku zmluvy. 

7.12 Objednávateľ zabezpečí vykonanie• poučenia poskytovateľom určeného okruhu zamestnancov 
poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO:najneskôr v deň ich nástupu na pracovisko. 
Poskytovate ľ zabezpečí vykonanie poučenia ;všetKých - jlamestnancov subdodávateľov 
poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO ;najneskôŕ v deň ich nástupu na pracovisko. 

7 .13 Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní po~čeniEi , urcyeného okruhu zamestnancov 
poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a P.0;' ktq~ý bude obsahovať menný zoznam a 
podpisy určeného okruhu zamestnancov poskytqváteľ~.:: Vykonanie poučenia zamestnancov 
subdodávateľov je poskytovateľ povinný preukázať objedriávateľovi bez zbytočného odkladu po 
jeho vykonaní, najneskôr však v deň nástupu prfslllšn'.ých _zámestnancov subdodávateľa na 
stavenisko, a to predložením podpísaného\ ;zázn'amu· z poučenia zamestnancov 
subdodávateľov, schváleného objednávateľom. [ Vstup: do ; objektov objednávateľa majú 

j 
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povolený výlučne iba oso~y t~kto poGčené a zapísané v zápise o vykonaní poučenia, resp. 
ktorých poučenie bolo obJednávateľbvi preukázané predložením podpísaného Záznamu z 
poučenia zamestnancov subdódávat~ľov poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný pred začatím 
prác v zmysle tejto zmluvy po\,'.erenému zástupcovi objednávateľa odovzdať menný zoznam 
osôb a evidenčné čísla motorových vo)zidiel, ktoré budú vstupovať na stavenisko a do objektov 
objednávateľa a tento zo~ríarrj v príp$de zmeny aktualizovať. Objednávateľ pre tieto osoby a 
motorové vozidlá zabezpečí povolehie)vstupu do predmetných objektov. 

, Článok VIII. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

8.1 Zodpovednosť zmluvných :3trán za či 9stočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je 
vylúčená, ak sa tak stalo v, dôsledku qkolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 37 4 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

8.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného 
odkladu upozorní druhú zmluvnú sth;mu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. 
Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije, pokiaľ je to možné, všetko svoje úsilie 
na nápravu situácie a na odstránenie,príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom 
rozsahu a v primeranom čas.e. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej 
moci predlžujú o dobu jej pôsobenia.: Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, bez 
zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane jej zánik. 

8.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia 
alebo iným spôsobom vysporiadajú vzájomné oprávnené nároky písomným dodatkom k tejto 
zmluve. 

Článok IX. 
Sankcie 

9.1 V prípade omeškania poskytovateľa! s plnením predmetu zmluvy v termínoch uvedených 
v prevádzkovej knihe alebo v tejto zmluve z dôvodu, ktorý nevznikol na strane objednávateľa 
a nejedná sa ani o dôvody uvedené iv článku VIII. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený 
fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pqkutu vo výške 0,05 % z maximálnej ceny za poskytovanie 
služieb v zmysle bodu 5.3 článku V. tejto zmluvy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 
omeškania. 

9.3 V prípade, že poskytovateľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej 
dobe do 3 dní od doručenia písomnej reklamácie alebo vo vzájomne dohodnutej 
primeranej dlhšej lehote, je objednávateľ oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí 
lehoty na odstránenie vád, fakturov$ť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur 
(slovom: jednosto eur) za každý aj zač~tý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne. 

9.4 V prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a požívania alkoholických nápojov 
a omamných látok v objektoth,objednävateľa, je poskytovateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu 
vo výške 100,- eur (slovom: jednosfo eur) za každého zamestnanca poskytovateľa alebo 
zamestnanca subdodávateľa•. poskytovateľa porušujúceho uvedené zákazy a za každé 
porušenie. 

9.5 V prípade porušenia povinností uvedených nižšie v bode 12.8 článku XII. tejto zmluvy, je 
poskytovateľ povinný uhradiť zmluvnu pokutu vo výške 100,- eur (slovom: jednosto eur) za 
každého zamestnanca poskytovateľa alebo zamestnanca subdodávateľa poskytovateľa, ktorý 
vykonával služby podľa tejto zmluvy, a ktorý bol zamestnaný nelegálne alebo vykonával 
nelegálnu prácu. · 

9.6 V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle 
bodu 12.15 článku XII. tejto zmluvy, Je poskytovateľ povinný uhradiť druhej zmluvnej strane 
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zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny uvedenej ~ bode 5.3 článku V. tejto zmluvy za každé 
porušenie. : 

9.7 Splatnosť faktúr v zmysle tohto článku zmluvy je dó 30 dní odd dňa preukázateľného doručenia 
príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. 

ČlánokX. i 
Zodpovednosť za vady vykdnaných služieb 

i 

10.1 Poskytovateľ sa zaručuje za kvalitu a funkčnosť vy~onanýéh služieb a iných úkonov vykonaných 
poskytovateľom podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ poskytuje záruku na práce vykonané v rámci 
servisného zásahu, vrátane zabudovaných materiálov, na obdobie 24 mesiacov, táto doba 
začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy poskytovateľom a jeho 
prevzatia objednávateľom na základe odovzdávadieho protokolu vyhotoveného v zmysle bodu 
7.6 článku VII. tejto zmluvy, ak bola predmetom p'lnenia oprava, údržba alebo servisný zásah. 
Počas záručnej doby zodpovedá poskytovateľ za td, že predmet zmluvy je bez akýchkoľvek vád, 
je vykonaný kvalitne a s vynaložením odbornej l starostlivosti, pričom práce zodpovedajú 
podmienkam zmluvy a platným predpisom. Plneni~ poskytovateľa podľa tejto zmluvy má vady, 
ak nezodpovedá výsledku, ktorý je touto zmluvou ~ožadóvaný; 

10.2 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škod~, ktora vznikne objednávateľovi v súvislosti 
s vadami vykonaných služieb alebo iných úkonqv vykonaných poskytovateľom podľa tejto 
zmluvy. 

10.3 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady vy~onaných služieb a iných úkonov vykonaných 
poskytovateľom podľa tejto zmluvy má objednávatbľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady v lehote do 3 dní od doru:čenia písomnej reklamácie. 

10.4 Poskytovateľ je povinný začať s odstraňovaním' vady vykonaných služieb a iných úkonov 
vykonaných poskytovateľom podľa tejto zmluvy be_z zbytočného odkladu od oznámenia. 

10.5 Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté; v dôsledku neodborného zásahu alebo 
neodborného užívania zo strany objednávateľa al~botretích. osôb. 

10.6 Reklamácia objednávateľa musí byť podanávýlučnie písomne a musí obsahovať označenie vady 
a popis, ako sa prejavuje. 

10.7 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je !poskytovateľ povinný reklamovanú vadu 
vykonaných služieb a iných úkonov vykonaných p~skytovateľom podľa tejto zmluvy odstrániť 
v termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s odstránením vady bude 
znášať strana, ktorá bude neúspešná v spore. i 

i 

10.8 Poskytovateľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak sfužby, resp. ich časť poskytovala tretia osoba 
(napr. subdodávateľ poskytovateľa). · 

10.9 Ak poskytovateľ neodstráni vady v lehotách určených v t~jto zmluve, je objednávateľ oprávnený 
po písomnej výzve adresovanej poskytovateľovi vykonaťodstránenie vád samostatne alebo ich 
vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknute náklady je poskytovateľ povinný uhradiť 
objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo : dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. 
Ustanovenie tohto odseku tohto článku zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť poskytovateľa za 
ďalšie vady, resp. na poskytovateľom poskytnutú ia ruku. 

10.10 Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná 
prostredníctvom poštového podniku v posledný deM záručnej doby poskytovateľovi, sa považuje 
za včas uplatnenú. 

1 
· · 

ČlánokXI. l 
Povinnosti objedn~vateľa 

11.1 Objednávateľ sa zavazuJe uhrádzať faktúry za služby v zmysle zmluvy v plnej výške 
a dohodnutom termíne. 
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11.2 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť vsetky podmienky na to, aby poskytovateľ mohol vykonávať 
služby podľa tejto zmluvy riadne a "'.Čas. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi súčinnosť 
potrebnú na plnenie predľlletutejto zrpluvy. 

. f Článok XII. 
•· Povinnosti poskytovateľa 

' \ 

12.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonáv9ní predmetu zmluvy postupovať samostatne, na vlastné 
náklady a na svoju zodpovednosť. · 

12.2 Poskytovateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
a vykonávať povinnosti podľa zmluvy riadne a včas. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. 

12.3 Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. 

12.4 Služby môžu vykonávať iba preukázat~ľne zaškolení pracovníci poskytovateľa. 

12.5 Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste výkonu práce. Poskytovateľ odstráni 
na vlastné náklady odpady, ktoré sú vysledkom jeho činnosti v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení: niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

12.6 Údržbu a opravy elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby znalé v zmysle definície STN 
IEC 61140 /33 2010/, 'ktoré sú qdborne spôsobilé podľa vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Sloven:3kEij republH{y č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezp;&.':i;nostii a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacín,i, ele!<tricl<sými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa považujú za vyhradení§ techrlické zariadenia (ďalej len „Vyhláška č. 508/2009 Z. z.") 
Všetci pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí obsluhujú elektrické zariadenie, musia 
byť v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. preukázateľne oboznámení a poučení s STN 34 3108 

Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami a precvičení 
v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Pred uvedením do prevádzky je 
poskytovateľ elektroinštalačných prác povinný zabezpečiť vykonanie východiskovej odbornej 
prehliadky a skúšky (revízie), na základe ktorej sa zariadenie môže uviesť do prevádzky. 

12.7 Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

12.8 Poskytovateľ sa zaväzuje že zamestn~nci poskytovateľa, ako aj zamestnanci subdodávateľov 
poskytovateľa, ktorí budú vyk°'návať služby podľa tejto zmluvy, nebudú zamestnaní nelegálne 
a nebudú vykonávať nelegálnu pracu, budú s poskytovateľom alebo subdodávateľom 
poskytovateľa v riadnom pracovnom :pomere, budú mať riadne uzatvorené pracovné zmluvy 
a budú riadne prihlásení do Sociálnej poisťovne. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje overiť 
skutočnosť, že jeho subdodávatelia r,ieporušujú zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle 
ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z: o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej 
práci"). 

12.9 Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť na požiadanie objednávateľa, v zmysle zákona o nelegálnej 
práci, pracovné zmluvy osôb vykonávajúcich služby podľa tejto zmluvy a doklady preukazujúce, 
že tieto osoby boli riadne prihlásené do Sociálnej poisťovne, a to najneskôr do 10 dní od 
doručenia písomnej žiadosti obJédnavateľa. 

12.10 V prípade, ak sa poskytovateľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 
„register") v zmysle zákona č. 315/20'.16 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zriení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora"), zaväzuje sa, že bude v registri zapísaný aspoň počas doby 
trvania tohto zmluvného vzťahu; Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra aj 
kedykoľvek počas trvania tohto .?'.mlúvhého vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá 
zápis poskytovateľa do registrav·zmys!e zákona o registri partnerov verejného sektora vyžaduje. 

12.11 Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri vo vzťahu 
k nemu vykonané, a to do 5 dní, odk8dy k zápisu zmeny do registra došlo. 
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12.12 Poskytovateľ berie na vedomie, že povinnosti uv~dené v bode 12.10 tohto článku zmluvy sa 
primerane vzťahujú aj na jeho subdodávateľoy áť zaväzuJe sa zabezpečiť, aby mali jeho 
subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmxsle zákona o registri partnerov verejného 
sektora. ' 

12.13 Ak si poskytovateľ nesplní povinnosti uvedené YJ bode 12:10 tohto článku zmluvy alebo ak 
nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákoiia o registri partnerov verejného sektora, 
objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto 
neplnenie sa nepovažuje za porušenie zmluvy. P'oskytovateľ nie je oprávnený uplatňovať si v 
tomto prípade voči objednávateľovi akúkoľvek n$hi•adu škody alebo sankcie. 

' 12.14 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon"), 
poskytovateľ udeľuje objednávateľovi časovo,! vecne a miestne neobmedzenú licenciu 
(súhlas) na použitie diela spôsobmi uvedenými; v § 19 ods. 4 autorského zákona, pričom 
odplata za poskytnutie licencie je zahrnutá v cen~ za vykonanie diela. 

12.15 Poskytovateľ je povinný chrániť a zachovávať mlč~nlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel pri uzatváraní alebo pri plnení t$jto zmluvy, ako aj o všetkých dokladoch 
a dokumentoch poskytnutých poskytovateľovi dbJednávateľom v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy (ďalej len „dôverné informácie"), a to aj ~o'.ukoričenítejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že za dôverné informácie sa nepovažuj~ informácie, ktoré sa na základe všeobecne 
záväzných právnych predpisov zverejňujú. 

12.16 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť:o dôverných informáciách sa nepokladá ich 
poskytnutie príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného 
právneho predpisu, použitie potrebných informácií älebo dokumentov v prípadných súdnych, 
rozhodcovských, správnych a iných konaniach Jhľadom práv a povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy alebo pokiaľ tak ustanovujú príslušné prá1/ne pfodpisy, ako ani ich poskytnutie členom 
orgánov zmluvných strán, zamestnancom zmluv~ých stťán, audítorom alebo právnym a iným 
poradcom zmluvných strán, ktorí sú viazarlí ohľadne im sprístupnených informácií 
povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona. i 

1 

12.17 Poskytovateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinn;ošti tejto zmluvy byť držiteľom poverenia na 
výkon servisu, opravy a údržby od výrobe\,! daného pr9tipožiarneho zariadenia. Poskytovateľ 
musí mať oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle tejto zmluvy podľa zákona č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Pokiaľ uchádzač bude 
výkon servisných kontrol zabezpečovať treťou osobou, uvedená povinnosť sa vzťahuje na túto 
tretiu osobu. 

Článok XIII.: 
Náhrada škody 

13.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplÝ,Yajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrad~ škody sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povi~ná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie 
povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcin;ii zodpovednosť. Zmluvná pokuta nemá vplyv 
na nárok na náhradu škody. Oprávnená zmluvná $trema má právo domáhať sa náhrady škody 
v celom rozsahu aj v prípade, ak bola škoda spqsobená porušením povinnosti, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta. · 

13.2 Poskytovateľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, 
materiálom a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa 
a už zrealizovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa 
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutú škodQ zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu. 
Škody, ktoré spôsobí poskytovateľ alebo jeho subdodávatelia na majetku objednávateľa alebo 
na majetku tretích osôb, je povinný poskytovateľ odstrániť na svoje náklady v primeraných 
termínoch určených objednávateľom. · 

13.3 Ak poskytovateľ neodstráni prípadné škody v lehtjte určenej objednávateľom je objednávateľ 
oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom pos4ytováteľ je povinný uhradiť objednávateľovi 
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všetky náklady s tým súvisiace:na :z;ák!ade osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej 
lehota splatnosti je do 14 dní od,Jej !dóručenia poskytovateľovi. 

. . ! 

13.4 V prípade, ak sa preukážei že poskytd,vateľ alebo subdodávatelia poskytovateľa porušili zákaz 
nelegálneho zamestnávania v zmysie !zákona o nelegálnej práci a objednávateľovi bola v tejto 
súvislosti zo strany príslušť;Jýchorgáriqv uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje 
sa poskytovateľ nahradiCobjedhávat~ľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj 
akúkoľvek škodu, ktorá mú v tejto súv.islosti vznikne. 

13.5 V prípade, ak sa preukáže, že poskytoyateľ porušil povinnosť uvedenú v bodoch 12.10 a 12.11 
článku XII. tejto zmluvy v zmysl~ ?ákona o registri partnerov verejného sektora alebo 
subdodávatelia poskytovateľa porušil~ povinnosť v zmysle bodu 12.12 článku XII. tejto zmluvy 
a objednávateľovi bola v tejto súvislqsti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo 
akákoľvek iná sankcia, zayäzujú sa ~ríslušný poradca nahradiť objednávateľovi túto pokutu 
alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne . 

. l Článok XIV. 
Porušenie zmlL(VnýclÍPoviriností, odstúpenie od zmluvy a výpoveď 

" ,-. ;_ 

14.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán 
vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. 

14.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou v prípade 
podstatného porušenia zmluvných poyinností. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) ak je voči jednej zo zmluvných 'strán vyhlásené konkurzné konanie alebo vstúpila do 
likvidácie, . . 

b) ak poskytovateľ preruší práce s výnimkou článku VIII. tejto zmluvy, 

c) ak poskytovateľ nedodrží termín stanovený v zmluve alebo v prevádzkovej knihe, 

d) ak poskytovateľ nevykonáva služby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a príslušnými 
predpismi, 

e) ak poskytovateľ alebo•· subd9dávateľ poskytovateľa poruší zákaz nelegálneho 
zamestnávania v zmysle z~kona Q nelegálnej práci a bodu 12.8 článku XII. tejto zmluvy, 

f) ak nastanú okolnosti uvedené v Lst. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora 
alebo ak poradca poruší povinnosti uvedené v bode 12.10 článku XII. tejto zmluvy, 

g) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry 
poskytovateľa po dobu viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry, 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v iných prípadoch ako sú uvedené v bode 14.2 tohto článku 
zmluvy pôjde o nepodstatné porušehi~ zmluvných povinností a vzťahujú sa na neho primerane 
ustanovenia § 346 Obchodného zákohníka. 

! 

14.4 Oznámenie o odstúpení od zmluvy n!Jusí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej 
zmluvnej strany a nadobúda účinnosť/dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany. 

14.5 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej zmluvnej 
strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením 
dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu,iktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. 

14.6 Oprávnená zmluvná strana môže dóčdsne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým 
porušujúca zmluvná strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne 
zmenu zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia. 

14.7 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu 
porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané 
náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

1 

14.8 Dôsledky porušenia záväzkov z tejto ~mluvy môžu zmluvné strany riešiť aj iným spôsobom, ak 
sa tak dohodnú. i 

. . 
14.9 Túto zmluvu je možné vypovedať b~z;udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca hasleduNcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
1 
; 
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Článok XV.: 
Doručovanie 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiťl písor1mosť podľa tejto zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom previatia •písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedorGčiteľhá z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa 
takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštbvý podnik vykonal jej doručovanie (usiloval 
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke! predmetnej zásielky); pre doručovanie je 
rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v Článku ii. tejto zmluvy. 

~ . . 

Článok XVI. 
Protikorupčná doložka 

16.1 Objednávateľ má prijatý protikorupčný prngram, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky 
Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
585/2018 zo dňa 12. decembra 2018, ktorého cieľom a účelom je zamedziť korupcii, zlepšiť 
protikorupčnú prevenciu, zmenšovať priestor pr~ korupciu a odstraňovať príčiny jej vzniku, 
pričom za dôsledné uplatňovanie a dodržiava,hif protikorupčných zásad a ostatných 
ustanovení programu majú zodpovednosť v súiadé s:prijatým protikorupčným programom 
obidve zmluvné strany. Protikorupčný program obj~dnávateľaje zverejnený na webovej stránke 
objednávateľa (www.vvb.sk). · · i · • · 

16.2 Zmluvné strany vyznávajú hodnoty, že zákonné, a protikorupčné správanie je jedným zo 
základných atribútov podnikania a takéto správ~riie je: qharakteristické pre všetky aktivity a 
činnosti zmluvných strán. · •. · 

16.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú konať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, etickými normami, prijatými; protikorupčnými programami, rešpektujúc 
a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovať spravodlivé a rovné 
zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovať bezpečné. a zdravé pracovné podmienky, 
rešpektovať a ochraňovať životné prostredie a priJímať vhodné systémy riadenia a podnikania 
etickým spôsobom. · 

16.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že podľa ich vedom~stí žiaden z ich predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v i'Qh rnene prj poskytovaní plnenia predmetu 
zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepri6mo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať 
ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľv~~ Jné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať 
akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia, za účelqm získania alebo udržania výhody pri výkone 
podnikateľskej činnosti. · ' ' 

16.5 V rámci oznamovacej povinnosti, sa zmluvné strany zaväzujú, že akékoľvek podozrenie 
z korupčného správania, alebo porušenie protikon.lpčného programu prijatého objednávateľom 
sú povinní oznámiť príslušným orgánom verejncij tnoci, alebo podať oznámenie spôsobom 
uvedenom na webovom sídle objednávateľa. · 

Článok XVII. 
Záverečné ustanovenia 

17 .1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré i:,ie sd Lpravené touto zmluvou, sa riadia právnymi 
predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného 1ákonníka. 

17.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy buďú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde: k takejto dohode, bude spor predložený 
na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanoterií zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
poriadok v znení neskorších predpisov. : : 

17 .3 Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť den formou chronologicky očíslovaných 
písomných dodatkov k nej, podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zmluve 
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17 .4 Táto zmluva je_ vyhotoven~ v št\fo9 .. ~ ~rhvnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
dve vyhotovenia. :,, ·. · • :\ ;;~ , , 

17.5 Táto zmluva nadobúda pl~tHo~~id~P. Jjej p6dpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujú9im po q~_.i; Je,Jfrz~~ľ:~-p~nia ; v z~ysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Obciansky za1<_qnr 1~ Yi'tl- eni neskors1ch predpisov. 

' ! ~· ,. t ., ~. : 

. 17 .6 Nakoľko objednávateľ je :~ovi~ijt,úfo{Qbou v zmysle zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a ó zme'tie!~·ctj0plne~í niektorých zákonov (zákon o slobode informáci0 
v znení neskorších predpisbv (ďaleJlem ,,,zákon o·slobodnom prístupe k informáciám"), zmluvné 
strany súhlasia s tým, že ~mluva: (Vtá{ane údajov o bankovom spojení a čísle účtu zmluvných 
strán uvedených v článku . 1. tejto · zmluvy) a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pr~povinľ]e zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám viJ" svpjomc, u~t. § 5a a § 5b. Za tým účelom poskytovateľ udeľuje 
objednávateľovi súhlas n~]vykoÍila~fe ~otrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených 
dokumentov. -i -· · · : U · l 

>: . ' :·.- 1 . . 

17.7 Zmluvné . strany ~otv~dz~_ú,. . ;žť }ťtf zmluva, bola_ uzatvore~á slobodne a váž~e, určite 
a zrozumiteľne, nie v t1es~1 .a 21;1; ňapp:dne ne:vyhodnych podmienok a na znak suhlasu so 

zmluvou k nej pripájajú sv.t je~ t~P~t·t ! · 

V Bratislave, dňa 15. FEB. 2021 .; : · :, < ,:;~ J · '. V Nitre, dňa „5, FEB. 2021 
\:- r: 

1 ; .,: \ L . 
Objednávateľ: . . 'j Poskytovateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA; ' APROPO SK s.r.o. 
ŠTÁTNY PODNIK 

generálny riaditeľ štátneho podn;tku 
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