
Číslo Zmluvy Objednávateľa: 2021-0237-1171510 
Číslo Zmluvy Zhotovitera: 21 132 

Zmluva o dielo 

uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

(ďalej len ,,Zmluva") 

Objednávate!': 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 
Menom spoločnosti koná: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veci Zmluvy: 

Článok l 
ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. . 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK 30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel, člen predstavenstva 
Ing. Lucia Miháliková, vedúci odboru rozvoja prenosovej 
sústavy 

Ďalej len "SEPS" alebo "Objednávateľ" 

Zhotoviteľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ : 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
člslo účtu: 

l BAN: 
BIC (SWIFT): 
Menom spoločnosti koná: 

Osoby opráv nené rokovať vo 
veci Zmluvy: 

a 

EGÚ Brno, a. s. 
Hudcova 487/76a, 
612 OO Brno- Medlánky, Česká republika 
v obchodnfm rejst"ku vedenému KS v Brne, 
oddíl B, vložka 856 
469 oo 896 
CZ469 OO 896 

Komerční banka, a.s. 
27-7 492960287/01 oo 
CZ5301000000277492960287 
KOMBCZPP 
Ing. Zdenek Vala, člen správni rady a i'editel 
společností 

Ing. Jana Burianová, členka správni rady 
Ing. Tomáš Špaček, člen správní rady a feditel sekce 

Ďalej len "Zhotoviteľ" 

Ďalej spolu aj ako "zmluvné strany" 



Článok ll 
PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka Zhotoviteľa ako 
úspešného uchádzača zo dňa 22.6.2021. 

2.2 Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie spracovania medzinárodného porovnania 
jednotkových nákladov investičných projektov SEPS ako podklad pre investičné 

plánovanie v rámci SEPS a pre prípravu podkladov v procese obstarávania v rámci 
SEPS. 

Článok 111 
PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť dielo .,Medzinárodné porovnanie 
jednotkových nákladov investičných projektov SEPS" (ďalej len .,dielo" alebo 
.Porovnanie") v rozsahu podľa prílohy č . 1 Zmluvy. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu. 

Článok IV 
ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 15.11 .2021 . 

4.2 Záväzok zhotoviť dielo je splnený jeho odovzdaním a prevzatím zástupcami zmluvných 
strán, oprávnených rokovať vo veciach Zmluvy, a to po oponentskom konaní na mieste 
stanovenom v Zmluve a potvrdením prevzatia diela písomným protokolom o odovzdaní 
a prevzatí diela zmluvnými stranami. 

4.3 Miesto odovzdania diela je sídlo SEPS, ul. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26. 

4.4 Zhotoviteľ môže odovzdať zhotovené dielo pred termínom stanovenom v bode 4.1 tejto 
Zmluvy len so súhlasom osoby oprávnenej rokovať vo veciach Zmluvy na strane 
Objednávateľa. 

Článok V 
CENA 

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Cena za zhotovenie diela je celkom 32 000,- EUR, bez DPH (slovom 
tridsaťdvatisíc EUR bez DPH). 

5.3 Kalkulácia ceny diela uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy je spracovaná v sú lade so 
zadaním podľa prílohy č. 1 Zmluvy. 

5.4 K cene bude uplatnená DPH v zmysle platných daňových predpisov. 

Článok Vl 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu za dielo, uvedenú v čl. V Zmluvy, ak 
Zhotoviteľ dodá dielo riadne a včas v súlade s ustanoveniami čl. IV Zmluvy. 

6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ 
vystaví do 15 dní po kompletnom odovzdaní diela v súlade s bodom 4.1 Zmluvy 
a doručí ju Objednávateľovi. Zhotovíte!' je oprávnený vystaviť faktúru na základe 
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protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaného Osobami oprávnenými konať 
vo veciach Zmluvy za Objednávateľa a za Zhotoviteľa. 

6.3 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
Objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu efakturv@sepsas.sk. 
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu Objednávateľa sa nepovažuje 
za elektronickú faktúru doručenú Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. 

6.4 Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len .,zákon o DPH"), ako 
aj číslo Zmluvy podľa evidencie Objednávateľa a číslo bankového účtu Zhotoviteľa 
v tvare IBAN. Súčasťou faktúry je originál protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
podpísaný Osobami oprávnenými konať vo veciach Zmluvy za Objednávateľa 

a za Zhotoviteľa. 

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4 Zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry Objednávateľovi. 

6.6 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

6. 7 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle 
ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry 
v elektronickej forme , za podmienky predchádzajúceho informovania Objednávateľa 
o používaní elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 6.8 Zmluvy. 

6.8 Do 1 O dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť Objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať 
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie 
Zhotoviteľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia 
Objednávateľovi. V prípade doručovania elektronických faktúr bude v oznámení 
uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané. 

6.9 Ak si Zhotoviteľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.8 tejto Zmluvy, 
za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6. 1 O Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o zmenu formy fakturácie aj 
v priebehu trvania zmluvného vzťahu . Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený 
odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany Objednávateľa 
Zhotoviteľovi. 

Článok VIl 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

Povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

7.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na Objednávateľa jeho písomným 
odovzdaním Objednávateľovi. Osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach 
Zmluvy potvrdi prevzatie diela písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať vzájomne odsúhlasený harmonogram prác 
vypracovaný a predložený Zhotoviteľom diela na začiatku riešenia diela. 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje po vypracovaní diela pripraviť prezentáciu výsledkov a záverov 
vykonaného diela a prezentovať ju Objednávateľovi na oponentskom konani. 
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7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo osobe Objednávatel'a oprávnenej rokovať 

vo veciach Zmluvy v písomnej , fyzicky vytlačenej podobe (dva exempláre) a tiež 
na USB nosiči , vo formáte PDF, ako aj v pôvodnom ed itovateľnom formáte v MS Word 
a v jazyku uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy. Zhotoviteľ na USB nosiči Objednávateľovi 
poskytne tiež použité tabuľky , grafy a analýzy v editovateľnom tvare so zachovaním 
vzťahov a vzorcov v MS Excel. 

7.6 Objednávateľ je povinný zvolať najneskôr 20 pracovných dní po doručení návrhu diela 
oponentské konanie. Z oponentského konania bude vyhotovený písomný protokol. 
V prípade, že na základe oprávnených pripomienok Objednávateľa na oponentskom 
konaní bude nevyhnutné predložený návrh diela dopracovať alebo prepracovať, 

Zhotoviteľ je povinný doručiť takto dopracované alebo prepracované dielo 
Objednávateľovi v termíne podľa bodu 4.1 Zmluvy. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný v priebehu riešenia bezodkladne konzultovať s Objednávateľom 
akúkoľvek zmenu oproti zadaniu podľa prílohy č. 1 Zmluvy. Tiež je povinný konzultovať 
priebežné výsledky riešenia diela minimálne na dvoch fyzických pracovných 
stretnutiach, z ktorých bude vyhotovený zápis. Prípadné návrhy Objednávateľa je 
Zhotoviteľ po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán povinný akceptovať 

a postupovať podľa nich. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný po vzájomnej dohode s Objednávateľom akceptovať pripomienky 
Objednávateľa uplatnené počas konzultácií podľa bodu 7.7 Zmluvy, ako aj pripomienky 
Objednávateľa uplatnené počas oponentského konania , v rozsahu ktoré sú uvedené 
v zápise z oponentského konania a zapracovať ich do odovzdaného výsledného 
riešenia diela. Pripomienky Objednávateľa sa môžu týkať aj úprav metodiky použitej 
Zhotoviteľom. Ak to bude potrebné podľa stanoviska Objednávateľa uplatneného 
počas konzultácií podl'a bodu 7.7 Zmluvy alebo počas oponentského konania, 
Zhotoviteľ bude povinný v dohodnutom termíne prepracovať dielo v rozsahu metodiky 
upravenej podľa pripomienok Objednávateľa. V tomto prípade Objednávateľ rozhodne, 
či bude potrebné zopakovať konzultáciu podľa bodu 7.7 Zmluvy alebo oponentské 
konanie. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými 
podkladmi pre vyhotovenie diela. 

Súčinnosť zmluvných strán 

7.1 O Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne Zhotoviteľovi 

v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v spresnení 
existujúcich podkladov, vyjadrení a stanovísk. 

Článok VIli 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZORA VIA PRI PRÁCI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch Objednávateľa dodržiavať 

miestne prevádzkové predpisy, dopravné značenie a zásady zabezpečovania BOZP 
a OPP. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi 
po podpise Zmluvy pri prvom vstupe do každého objektu Objednávateľa . Všeobecné 
zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP tvoria prílohu č. 3 Zmluvy. 

8.2 Pri plnení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, majetku a životnom prostredí. 
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Článok IX 
ZÁRUČNÁ DOBA. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podl'a podmienok Zmluvy 
a v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a dielo bude mať 
vlastnosti dohodnuté v Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ poskytuje na dielo časovo neobmedzenú záruku odo dňa jeho odovzdania 
Objednávateľovi. 

9.3 Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou. 

9.4 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady. 

9.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady časti diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela bezodkladne odo 
dňa uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vady bude zmluvnými stranami 
dohodnutý. Pri nedosiahnutí dohody určenia termínu odstránenia vady, primeraný 
termín určí Objednávateľ . 

9.7 Pri preukázaní, že vada diela je neodstrániteľná , je Objednávate!' oprávnený požadovať 
vykonanie náhradného diela. 

9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá Zhotovíte!' iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti. 

9.9 Zrejmé vady diela pri odovzdaní a prevzati diela budú pre Objednávateľa dôvodom 
pre odmietnutie prevzatia diela s následkom nedodržania termínu plnenia zo strany 
Zhotoviteľa . 

Článok X 
ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

10.1 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením diela alebo jeho časti, môže 
si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 8 % p. a. z ceny 
diela za každý kalendárny deň omeškania. Pre výpočet zmluvnej pokuty sa použije 
hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania. Ak 1M EURIBOR 
nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota) , pri výpočte zmluvnej pokuty sa použije 
1M EURIBOR rovný nule. 

10.2 Ak Zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela alebo jeho časti počas záručnej doby 
v lehote dohodnutej podľa bodu 9.6, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu 
vo výške O, 1 % zo zmluvnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, maximálne 
však v celkovej výške 10% zo zmluvnej ceny. 

10.3 Za každé porušenie povinností podľa čl. XII. Zmluvy je Zhotovitel' povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR. 

10.4 Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy je Objednávateľ povinný uplatniť 

si u Zhotoviteľa písomnou formou. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká 
Objednávateľovi právo na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom porušením 
zmluvných povinností v celom rozsahu. 
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Článok Xl 
OKOLNOSTIVYLUČUJÚCEZODPOVEDNOSŤ 

11.1 Pre potreby Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava 
uvedená v §374 Obchodného zákonníka. 

11 .2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti , ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, 
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin a pod. 

11.3 Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa 
minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné 
škody. 

11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 11.3. Zmluvy 
a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany 
pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotoviteľ. 

Článok XII 
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

12.1 V Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo 
môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií , dokumentov 
a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, 
fotografií , výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií 
nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú 
pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať. Za 
dôverné informácie sa považujú aj údaje o konkrétnych investičných projektoch SEPS, 
ako aj spracované priemerné jednotkové náklady SEPS a spolupracujúcich 
prevádzkovateľov PS. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení diela odstrániť, resp. 
vymazať dáta, poskytnuté mu Objednávateľom a spolupracujúcimi prevádzkovateľmi 
PS v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy a nezaznamenávaf ich vo svojej 
internej databáze. 

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne 
pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať 

predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa . 

12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť dôverné informácie len na základe písomného 
súhlasu Objednávateľa iba subdodávateľom , dodávateľom a zamestnancom týchto 
subjektov, a to len tým, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie 
pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela. 

12.4 Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné 
pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou . 

12.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
Objednávateľa. 

Článok XIII 
AUTORSKÉ PRÁ VA 

13.1 Autorské práva sa riadia zákonom NR SR č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

13.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo nebude porušovať autorské práva tretích osôb. 
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Článok XIV 
UKONČENIE ZMLUVY 

14.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením ktorejkoľvek 
zo Zmluvných strán od Zmluvy. 

14.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka, 
a teda dôvody na okamžité odstúpenie od Zmluvy sú: 

14.2.1 nesplnenie náležitostí bodu 3.1 Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote 
na odstránenie nedostatkov stanovenej Objednávateľom v predchádzajúcej 
písomnej výzve, 

14.2.2 nedodržanie termínov vyhotovenia diela podľa bodu 4.1 Zmluvy o viac ako 
30 kalendárnych dní, 

14.2.3 strata oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť. 

14.3 Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok Zmluvy, okrem podmienok uvedených v bode 14.2 Zmluvy. Na nepodstatné 
porušenie Zmluvy Objednávateľ Zhotoviteľa písomne upozorní. Po opakovanom 
porušení tej istej zmluvnej povinnosti je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

14.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré níe sú 
podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 
preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle § 32 ods. 1 
písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov. 

14.5 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva od počiatku, ex tunc 
a zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si do 30 dní od nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy vrátiť všetko plnenie vykonané do okamihu odstúpenia 
od Zmluvy. 

Článok XV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli , že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky 
a faktúry vyplýva z § Sa a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočnosti, 
ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie 
obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Tým 
nie je dotknuté ustanovenie bodu 15.1 tejto Zmluvy. 

15.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 
ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území 
SR. 

15.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len písomnou dohodou zmluvných strán. 

15.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú 
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príloha č . 1 Zadanie pre vykonanie diela, 

príloha č. 2 Cenová ponuka Zhotoviteľa , 

príloha č. 3 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP. 

15.6 Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch , z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

15.7 Pre prípad sporu, na základe Zmluvy, sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu 
a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. 

15.8 Pokiaľ by niektoré z ustanovení Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 
nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), 
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných 
ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia Zmluvy 
nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia a v čo 
najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností. 
obsiahnutých v zrušenom ustanovení. 

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne. určite a zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú 
spôsobilé na uzatvorenie Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom 
a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k Zmluve pripájajú svoje podpisy. 

15.1 O Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom ,.Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke 
spoločnosti SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie 
fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnost i SEPS 
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvan! osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov. 

Za Objednávatera: 

V Bratislave dňa .... 

Ing. Peter Dovhun 
z~čettSeda predstavenstva 

~gr. Martin Riegel 
člen predstavenstva 

Za Zhotoviteľa : 

V Brne dňa ....... .. .... ..... ... ............ .. ..... ... . 

Ing. Zdenek Vala 
člen správni rady a i'editel společností 
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