
Číslo zmluvy objednávateľa: 2021-0251-1165420 
Číslo zmluvy zhotoviteľa : 

Zmluva na servis 
a opravy elektronických parkovacích systémov, posuvných a garážových brán 

uzatvorená v zmysle§ 536 Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov {ďalej Jen Obchodný zákonník) 

Objednávateľ: 

(ďalej len zmluva) 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, 
vložka č. 2906/B 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Číslo účtu : 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

35 829 141 
2020 261342 
SK2020261342 
2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Vach, MBA, vrchný riaditel' úseku ekonomiky 
Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditeľ sekcie správy majetku 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
-zmluvných: Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditeľ sekcie správy majetku 
-technických: Jozef Škrabák, referent hospodárskej správy 

Peter Janus, technik - správca budovy 

(ďalej ako objednávateľ) 

Zhotoviter: KasComp spol. s r.o. 
Na vrátka ch 3417/18, 841 OO Bratislava 

Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l , oddiel: Sro, 
vložka č. 2037/B 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 
Číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

Menom spoločnosti koná: 

(ďalej ako zhotoviteľ) 

17 336 708 
2020344975 
SK2020344975 
29 4903 1 056/11 oo 
SK71 11 OO 0000 0029 4903 1056 
TATRSKBX 

Ing. Juraj Kasanický, konateľ 

(ďalej spoločne ako zmluvné strany) 
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Čl. ll. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je servis a opravy elektronických parkovacích systémov, posuvných 
a garážových brán spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., na 
Mlynských nivách 59/A v Bratislave a na Obchodnej 2 v Žiline v celkovom počte v zmysle 
bodu čl. 111 bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis elektronických parkovacích systémov 
zahŕňajúcich monitorovacie systémy na evidenčné čísla vozidiel a audio dorozumievacie 
systémy (ďalej len servis parkovacích systémov), posuvných a garážových brán podľa 
schválených technologických postupov v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými 
technickými normami a predpismi: 

2.2.1 nastavenie a kontrola koncových spínačov závor, 
2.2.2 dotiahnutie vyvažovaných pružín závor, 
2.2.3 premastenie ozubených prevodov závor, 
2.2.4 kontrola káblových spojov závor. 
2.2.5 čisten ie a kontrola funkčnosti fotobuniek závor, 
2.2.6 kontrola a čisten ie svetelnej signalizácie, 
2.2. 7 kontrola a test indukčnej slučky a RFID, 
2.2.8 kontrola a čistenie kamerového systému k EČV, 
2.2.9 kontrola a test audio zariadenia, 
2.2.10 kontrola a čistenie PC, 
2.2.11 kontrola a nastavenie SW, 
2.2.12 záverečná kontrola a test zariadenia, 
2.2.13 kontrola a nastavenie koncových spínačov brán, laniek a dorazov, 
2.2.14 čisten ie , brúsenie, premastenie ozubených prevodových pohonov, 
2.2.15 kontrola a čistenie fotobuniek, majákov, príslušenstva, 
2.2.16 meranie, kontrola a nastavenie elektroniky a káblových spojov, 
2.2.17 záverečná kontrola a test brán a pohonov, natieranie. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať opravy elektronických parkovacích systémov, 
posuvných a garážových brán po nahlásení oprávnenými osobami objednávatel'a podľa 
prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

Čl. 111 . 
Miesto a čas plnenia 

3. 1 Miestom plnenia tejto zmluvy sú objekty: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava -

3 parkovacie systémy, 3 posuvné brány, 7 garážových brán 
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Obchodná 2, Ž ilina - 3 parkovacie 

systémy, 1 posuvná brána, 3 garážové brány 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať: 

3.2.1 Servis parkovacích systémov, posuvných a garážových brán - v pravidelných 
štvrťročných intervaloch. Prvá kontrola podľa tejto zmluvy bude vykonaná do 30.9.2021 
a každá ďalšia do 15. dňa 2. mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroku . Termín 
začatia kontroly oznámi zhotovíte!' oprávnenej osobe objednávateľa podl'a prílohy č. 1 
tejto zmluvy jeden deň vopred, a to e-mailom a telefonicky. 
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3.2.2 Opravy elektronických parkovacích systémov, posuvných a garážových brán - činnosti 

na odstránenie poruchy - po nahlásení zhotoviteľovi podľa prílohy č . 2: 
- v pracovných dňoch do 4 hodín v Bratislave a do 6 hodín v Žiline od nahlásenia 

oprávnenou osobou objednávateľa, 
- v dňoch pracovného pokoja do 12 hodín od nahlásenia oprávnenou osobou 

objednávatel'a. 

Čl. IV. 
Cena 

4.1 Celková cena za servis parkovacích systémov v rozsahu čl. ll ., bodu 2.2 je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov vo výške 1 500,00 € bez DPH za štvrťrok , slovom tisicpäťsto € bez 
DPH za štvrťrok . 

4.2 DPH bude uplatnená v súlade v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o DPH). 

4.3 Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením svojho záväzku voči 

objednávateľovi. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň potvrdenia preberacieho 

protokolu oprávnenou osobou objednávateľa podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

4.4 Cenu za služby podľa bodu 4.1 uhradi objednávatel' bezhotovostne na základe faktúr, 
ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku 
daňovej povinnosti. 

4.5 Cena za služby podl'a čl. ll. , bodu 2.3 bude fakturovaná samostatne jednotnou sadzbou 
60,00€ bez DPH za každú odpracovanú hodinu, slovom šesťdesiat EUR bez DPH. 
Dopravné náklady budú fakturované vo výške 0,60 EUR/km bez DPH. 

4.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so Zákonom o DPH, označenie čísla 
zmluvy podl'a evidencie objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód 
produkcie podľa štatistickej klasifikácie produktov CPA, pod ktorým je dodávaný predmet 
fakturácie. Prílohou každej faktúry bude preberací protokol, potvrdený oprávnenou 
osobou objednávatera podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra nebude obsahovať 
tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený túto faktúru vrátiť zhotovitelovi na 
dopracovanie, resp. prepracovanie, pričom sa lehota splatnosti prerušuje a nová lehota 
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry objednávateľovi. 

4. 7 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

4.8 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na adresu 
sídla objednávatel'a a v elektronickej forme, ak bola doručená výlučne na adresu 
efaktury@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa 
nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy. 

4.9 Objednávate!' 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 objednávatel'a o používaní 
elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 4.1 O zmluvy. 
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4.1 O Do 1 O dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávatel'ovi, či bude pri fakturácii podľa tejto zmluvy používať elektronickú 
formu alebo listinnú (tlačenú) formu fak1úr. Písomné oznámenie zhotoviteľa o forme 
spôsobu fak1urácie 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. 

4.11 Ak si zhotoviteľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 4.1 O tejto zmluvy, za 
záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

4. 12 Zhotovitel' je oprávnený písomne požiadať objednávatel'a o zmenu formy fakturácie aj v 
priebehu trvania tejto zmluvy. Spôsob fak1urácie sa považuje za zmenený odo dňa 
písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa zhotovitel'ovi. 

Čl. v. 
Náhrada škody, zmluvné pokuty, úrok z omeškania 

5.1 Pri omeškaní s plnením má objednávater právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči 
zhotoviteľovi vo výške 0,03 % z ceny tovaru, resp. služby za každý deň omeškania. 

5.2 Pri omeškaní s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania 
vo výške 1 M EURIBOR + 2% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet 
sa použije hodnota 1 M EURIBOR, k1orá je platná k prvému dňu omeškania. 

5.3 V prípade, že objednávateľovi vznikne z dôvodu nekvalitného tovaru, resp. služby 
zhotoviteľ majetková škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť. 

Čl. Vl. 
Spolupôsobenie zmluvných strán 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii služieb nasledovným spôsobom: 
6.1.1 Zúčastňovať sa preberania diela po realizácii dohodnutých servisných prehliadok, 

kontrol, opráv. 
6.1.2 Zaistiť zamestnancom zhotoviteľa vstup do príslušných priestorov. 
6.1.3 Na vykonanie servisu, prípadne opravy zabezpečiť osobu objednávatel'a, znalú 

pracovných podmienok. 
6.1.4 Umožniť vjazd a parkovacie miesto pre servisný automobil zhotoviteľa . 

6.1 .5 Vytvoriť také pracovné podmienky, aby bolo možné zrealizovať predmet zmluvy v čo 
najkratšom čase. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela postupovať nasledovným spôsobom: 
6.2.1 Všetky zásahy do zabudovaných zariadení parkovacieho systému zaznačiť do 

prevádzkovej knihy systému a prípadnú zmenu vykonať aj v príslušnej projektovej 
dokumentácii. 

6.2.2 Počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdravi, na majetku, na prírode a 
životnom prostredí. Ak zhotoviteľ, resp. jeho subdodávatelia spôsobia v súvislosti s 
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činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu zmluvy objednávatel'ovi 
škodu, zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

6.2.3 Dodržiavať všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
objednávateľa v rozsahu podľa prílohy č. 3 zmluvy, s ktorými musí byť preukázateľne 
oboznámený. 

6.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zák. č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vzniknutý odpad až do doby jeho uloženia na vyhradené miesto, ktoré mu určí 
objednávateľ. 

Čl. VIl. 
Záručné podmienky 

7.1 Zhotoviteľ poskytne na servis parkovacích systémov, resp. opravu záručnú dobu v trvaní 
24 mesiacov na vykonané práce a na použité nové technológie a materiál, odo dňa 
podpísania preberacieho protokolu, oprávnenou osobou objednávateľa podl'a prílohy 
č. 1 tejto zmluvy. 

7.2 Náklady na potrebné náhradné diely, ostatný materiál a práce v dobe záruky nesie 
zhotoviteľ . 

7.3 Záruka sa nevzťahuje na materiál, technológiu a práce, ktoré nedodal zhotoviteľ diela. 

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, poruchy a poškodenia parkovacích systémov, 
spôsobené treťou osobou, inou dodávatel'skou firmou, krádežou, živelnou pohromou, 
atmosférickým prepätím, resp. neodbornou a nesprávnou obsluhou parkovacieho 
systému. 

Čl. VIli. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

8.1 Prevzatie jednotlivých častí plnenia diela potvrdí oprávnená osoba objednávateľa podľa 
prílohy č. 1 tejto zmluvy na preberacom protokole, vystavenom zhotovitel'om, 
potvrdzujúcom splnenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa . 

8.2 Momentom podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami sa dielo, 
resp. jeho časť považujú za vykonané. 

8.3 Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie jednotlivých častí diela, pokiaľ tieto budú 
vykazovať vady a nedorobky, brániace bezpečnej prevádzke. 

Čl. IX. 
Ukončenie zmluvy 

9.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 

9.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka a 
teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje: 

9.2.1 nesplnenie náležitostí bodu 3.2 tejto zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na 

Zmluva na servis a opravy elektronických par1<ovacích systémov, posuvných a garážových brán Strana 5 



odstránenie nedostatkov stanovenej objednávateľom v predchádzajúcej 
písomnej výzve, 

9.2.2 nedodržanie termínov vyhotovenia diela alebo jeho časti podl'a bodu 3.2 tejto 
Zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dni, 

9.2.3 strata oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť. 

9.3 Nepodstatným porušením zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 9.2. Na nepodstatné 
porušenie zmluvy objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorní. Po opakovanom 
porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávater oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

9.4 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc a zhotovíte!' 
je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele do troch dni od oznámenia 
tejto skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu o rozpracovanosti 
diela (potvrdenom oboma zmluvnými stranami) vzniknuté náklady fakturovať. 
Vzniknuté preukázané a objednávateľom uznané náklady objednávateľ uhradí do 30 
dní. 

Čl. x. 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.9.2024. 

10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v CRZ, v súlade s ust.§ 47a ods. 1 
Občianskeho zákonnlka. 

10.3 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

10.4 Zhotoviteľ bude zachovávať dôvernosť všetkých dokumentov a informácií ziskaných od 
objednávateľa počas i po skončeni prác na predmete zmluvy. 

10.5 Podstatným porušen im zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy, je omeškanie 
zhotovitel'a s realizáciou prác oproti termínom uvedených v čl. 111. , bodoch 3.2.1 až 3.2.3 
o viac ako 30 kalendárnych dní. 

10.6 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len po dohode zmluvných strán. Zmeny 
sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú 
podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

10.7 Nakol'ko spoločnosť SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneni (ďalej len zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové 
doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorým pre povinne 
zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám vo svojich ust. § 5a a 5b. 
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10.8 Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy sú prílohy: 
Príloha č . 1 - Zoznam oprávnených osôb objednávateľa , 
Príloha č . 2 - Kontaktné údaje zhotovitel'a na nahlasovanie porúch a požiadaviek, 
Príloha č. 3- Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP. 

10.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

10.1 O Zmluvné strany vyhlasujú , že zmluva nebola uzatvorená 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 svojím obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná vol'nosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie 
tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ňou 
súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy. 

1 O .11 S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných 
údajov dotknutých osôb, zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby bolo plne v súlade 
s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni n1iektorých zákonov (spolu ďalej len 
"Legislatíva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. 
Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné 
bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu 
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatlvou o ochrane 
osobných údajov. 

V Bratislave dňa ................ . 

Za objednávateľa: 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
vrchný riaditeľ úseku ekonomiky 

························ -.: ··r ·····'-······················ 
Ing. RemO'Cicutto 

výkonný riaditeľ sekcie správv majetku 

V Bratislave dňa .. 

Za zhotovitel'a: 

lng /.Juraj Kasanický V 
riattiter a konatel' 
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Príloha č. 1 

Zoznam oprávnených osôb objednávateľa 

Pre objekt na Mlynských nivách 59/A v Bratislave: 

Ing. Matej Apalovič, vedúci odboru správy majetku a hospodárskej správy 

Jozef Škrabák, referent hospodárskej správy 

Pre objekt na Obchodnej 2 v Žiline: 

Peter Janus, technik- správca budovy 
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Príloha č. 2 

Kontaktné údaje zhotoviteľa na nahlasovanie porúch a požiadaviek 

+ 421 918 773 233- KasComp Hotline 

+ 421 917 751 490 - KasComp Office 
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Príloha č. 3 

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
1. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu 

zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich 
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov pri výkone 
zmluvných činností pre objednávateľa . 

2. Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej 
plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 

Meno a priezvisko: Milan Kotvan 

Funkcia: Technik 

a technika požiarnej ochrany zhotovitera 

Meno a priezvisko: 

Císlo osvedčenia: 

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávatel'a 
bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia 
vyplývajúcim z pracovných podmienok . 

3. Zhotoviter v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti 
ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre 
oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

Q Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Q Zákon č. 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 zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, 

Q Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, 

4. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred 
začatím plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich 
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov oboznámenie a 
odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, 
potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, 
zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby -
podnikatel'ov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím 
zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedeným technikom požiarnej 
ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov 
subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb -podnikateľov (zvýšenie počtu, 
výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb. 

5. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie 
objednávatel'ovi, ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a 
zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na 
výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností svojich zamestnancov, zamestnancov 
svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov. 
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6. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky 
spolupôsobiace osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v 
znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá splňa požiadavky 
odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 
a podľa STN 34 3100 pre práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím. 
Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom príkaze " B •. 

7. Zhotovíte!' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti 
ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich 
slovenských technických noriem: 

~ Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

~ Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov, 

8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom 
objednávatel'a, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a Zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná 
priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávatel'a, je 
zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred pož.iarmi v 
zneni neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. 
Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj 
objednávateľovi s ciel'om zabezpečenia objektlvneho vyšetrenia. 

1 O. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, 
zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami- podnikateľmi v 
zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení 
neskorších predpisov. 

11 . Zhotoviter je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditel'né označenie svojich 
zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojích subdodávateľov 
a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov. 

12. Zhotovíter je povinný rešpektovať zákaz fajčenia , prinášať a požívať na pracoviskách 
a v priestoroch v pôsobností objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné 
a psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené 
zákazy ako aj za spolupôsobíacich dodávatel'ov. Záznam o písomnom oboznámení 
všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách 
a v priestoroch objednávateľa akékorvek alkoholické nápoje alebo omamné a 
psychotropné látky , musí zhotovitel' na požiadanie predložiť zodpovednému zástupcovi 
objednávateľa. 

13. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel 
s uvedením typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá 
zhotoviteľa a jeho spolupôsobiacich dodávatel'ov povinné dodržiavať miestne dopravné 
značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu 
objednávateľa. Zamestnancom dodávateľských a servisných organizácií je vstup do 
objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií 
SEPS - Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc 
spoločnosti , formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní 
oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov. 

14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom 
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mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná 
udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením 
prijazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom 
zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávatel'a, bude 
s okamžitou platnosťou vydaný objednávateľom resp. zmluvným prevádzkovateľom 

zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávateľa . 

16. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotovitel'a 
spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených 
miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

17. Zhotovíte!' je povinný na pracovisku objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky 
a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, 
ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Na skutočnosti 

odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi je 
povinný písomne upozorniť zodpovedného zástupcu objednávateľa. 

18. Povinnosťou zhotoviteľa je preukázatel'ne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce 
z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch 
objednávateľa vykonávať. 

19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní počas 

pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách 
a v priestoroch SEPS čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu 
zmluvy. 

20. Objednávater, zhotoviteľ a jeho spolu pôsobiaci dodávatelia sú povinn i na spoločnom 
pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných 
ohrozeniach, preventfvnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na 
zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na 
pracovisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné 
činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon 
ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných 
zariadení. 

21. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné 
bezpečnostné , prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu boli 
poskytnuté, napr. : pri zaisťovaní , preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V 
prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitel'a resp. jeho 
spolupôsobiacich dodávateľov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu 
objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotoviteľa . 

22. Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviter povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci 
zhotovitel'a alebo jeho spolupôsobiaci dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky 
zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, môže uložiť ďalšiu pokutu 
až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, 
aby zhotoviterovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov. 

23. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky 
v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou 
zhotovitel'a. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou 
zhotoviteľa uložená pokuta objednávatel'ovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej 
výške. 

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotoviteľa povereným 
zamestnancom SEPS je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej 
objednávky na výkon prác. 

l • 
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