
-~ číslo zmluvy objednávatel'a : 2021 -0248-1131223 
číslo zmluvy zhotoviteľa : 113/4/2021 /ELV 

RÁMCOVÁ ZMLUVA 

Údržba ESt Bošáca, katastrálne územie Dolné Srnie a Trenčianske Bohuslavice 

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

(ďalej len .. zmluva'') 

1.1 Objednávateľ : 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN : 
BIC (SWIFT): 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK 2020261342 
Tatra banka, a. s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, generálny riaditel' 
Ing. Miroslav Janega, vrchný riaditeľ úseku prevádzky 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky 

Ing. Tomáš Pavlik , výkonný riaditel' sekcie prev. správy Západ 

technických: Ing. Gergä Holingyák, vedúci odboru PTESt 
Ing. Štefan Kšiňan, vedúci odboru elektrických staníc- Západ 
Ing. Michal Kukučka, vedúci odboru sekundárnej techniky- Západ 

(ďalej len "objednávateľ", alebo .. SEPS") 

1.2 Zhotovitef: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ : 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
BIC (SWIFT): 

SPIE Elektrovod, a. s. 
Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26, 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. , 
oddiel: Sa, vložka č. 5058/B 
36 863 513 
2022840127 
SK 2022840127 
Tatra banka, a. s. Bratislava 
2620040555/11 oo 
SK26 11 OO 0000 0026 2004 0555 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Jakub Kolesár, člen predstavenstva 
Ing. Karol Slaninka, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Augustin Arnold, obchodný riaditeľ 

technických: Ing. Ivan Veselý, projektový manažér 

(ďalej len .zhotoviteľ') 
(ďalej spoločne len "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako .zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotoviteľa ako 
úspešného uchádzača zo dňa 03.09.2021 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávatel'a zhotoviť dielo ,.Údržba ESt Bošáca, 
katastrálne územie Dolné Srnie a Trenčianske Bohuslavice," (ďalej len "dielo") a to na 
základe uzatvorených čiastkových zmlúv. 

3.2 Predmetom zmluvy je: 

3.2.1 vykonávanie preventivnej údržby primárnych a sekundárnych zariadení elektrickej 
stanice (ďalej len ako "ESt") Bošáca, zabezpečenie prehliadok a skúšok technických 
zariadeni v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek podl'a vyhlášky MPSVaR 
SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvfhacfmi, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorších predpisov (ďalej len 
"vyhláška č. 508/2009 Z. z."). Základný rozsah preventívnej údržby pre obdobie od 
01.01.2022 do 31.12.2025 je definovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy, 

3.2.2 dopíňať olej v jednotlivých strojoch, vrátane prlstrojových transformátorov, 
3.2.3 vykonávanie nepretržitej pohotovostnej služby na odstraňovanie poruchových udalostí. 

Odborný pohotovostný zásah musí zabezpečiť do 90 minút od nahfásenia 
poruchového stavu osobou objednávateľa pre veci zmluvné a technické, resp. 
pracovníkom stálej služby/inšpekčnej služby/obsluhy ESt a bezodkladne zabezpečiť 
odstránenie poruchového stavu. Objednávate!' si vyhradzuje právo kontrolovať 
dostupnosť služby minimálne jednou kontrolnou požiadavkou na výjazd ročne. 

3.3 Predpokladaný rozsah predmetu plnenia v konkrétnom období, spravidla 1 rok bude 
špecifikovaný v čiastkových zmluvách. 

3.4 Objednávateľ sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplat iť zhotoviterovi 
dohodnutú zmluvnú cenu. 

IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať dielo na základe čiastkových zmlúv uzatvorených 
na konkrétne obdobie, spravidla 1 rok. 

4.2 Termín vykonávania diela je.od 01 .01.2022 do 31 .12.2025. 
4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu predmetu plnenia čiastkovej zmluvy 

s ohradom na termíny vypínania zariadení prenosovej sústavy v rokoch 2022- 2025. 
Presné termlny vypínania zariadení budú určované v dokumente .Ročná príprava 
prevádzky silových zariadení PS" a objednávateľom písomne oznámené zhotoviteľovi. 
Termíny vypínania zariadeni môžu byť zmenené výlučne zo strany objednávateľa, a to 
v prípade nepriaznivej situácie v prenosovej sústave, formou telefonickej a emailovej 
komunikácie. V prípade zmeny termínov vyplnania zariadení budú nové termfny 
vypínania zariadeni bezodkladne oznámené zhotoviteľovi formou telefonickej 
a emailovej komunikácie. 

4.4 Plnenie ktoré sa nevykonala v plánovanom tennlne z dôvodu, že nie je možné uvoľniť 
zariadenie z prevádzkových dôvodov na strane objednávateľa, bude vykonané 
v náhradnom termlne, ktorý dohodne zhotovitel' s objednávateľom. Ak sa zhotovitel' 
s objednávateľom na termíne nedohodnú, záväzný termín plnenia stanovi 
objednávateľ. 
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4.5 Záväzok zhotoviť dielo je splnený jeho odovzdaním a prevzatím zástupcami oboch 
zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach technických v súlade s článkom X. 
tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotovitel'ovi pracovisko za podmienky 
predloženia Potvrdenia o registrácii podľa bodu 8.6.16. Objednávateľ nie je v omeškaní 
s odovzdaním pracoviska zhotovitel'ovi do momentu predloženia Potvrdenia o 
registrácii podľa bodu 8.6. 16 zo strany zhotovitel'a. 

4.6 Miestom realizácie diela je ESt Bošáca. 

V. UZATVÁRANIE ČIASTKOVÝCH ZMLÚV 

5.1 Čiastkové zmluvy budú uzatvárané v súlade s podmienkami stanovenými touto 
zmluvou. 

5.2 Čiastková zmluva bude upravovať najmä: 

5.2.1 predpokladaný rozsah činnosti na zariadeniach podľa miesta realizácie v zmysle bodu 
4.6 tejto zmluvy, 

5.2.2 termín realizácie predmetu diela, "čiastková zmluva" bude spravidla uzatváraná na 
obdobie 1 roku, (v prípade potreby môže byť aj iné obdobie} a to v celých mesiacoch, 

5.2.3 cenu za plnenie predmetu zmluvy v termine podľa bodu 5.2.2 tejto zmluvy, 

5.3 Objednávate!' si vyhradzuje právo uzatvoriť čiastkovú zmluvu, objednávku aj 
samostatne na zabezpečenie pohotovosti a odstraňovanie porúch a závad. 

5.4 Zhotovíte!' je povinný prijať návrh čiastkovej zmluvy najneskôr do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia písomnou formou. 

5.5 Zhotovíte!' je oprávnený odmietnuť prijatie čiastkovej zmluvy iba v pripade, ak čiastková 
zmluva je v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

Vl. CENA 

6.1 Jednotkové ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou zmluvných strán podľa § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú uvedené v prílohe 
č. 1 tejto zmluvy. 

Náklady na materiálové zabezpečenie (mazadlá, ističe , stýkače a pod.) preventívnej 
údržby sú zahrnuté v cene. 

6.2 V zmysle tejto zmluvy (súčet cien všetkých čiastkových zmlúv) nesmie prekročiť 
hodoo~: · 

slovom: 

190 558 EUR a 81 centov bez DPH 

stodeväťdesiattisícpäťstopäťdesiatosem EUR a 81 centov bez DPH 

6.3 Faktúry za zhotovenie diela alebo časti diela v zmysle čiastkovej zmluvy budú vystavené 
do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti v zmysle bodu 7 .1. Výška mesačnej faktúry 
bude stanovená v čiastkovej zmluve. Obdobie plnenia bude stanovené v čiastkovej 
zmluve. Fakturácia v čiastkovej zmluve bude nastavená tak, aby faktúra za posledný 
mesiac obdobia plnenia bola vo výške min. 30% a nie viac ako 40%, zvyšná suma bude 
rozdelená na rovnaké časti pre každý kalendárny mesiac podľa obdobia na ktoré bude 
uzatvorená čiastková zmluva poniženého o 1 mesiac. % .mesačnej" fakturácie bude 
zaokrúhlené na celé čfslo. 

6.4 Faktúra za ostatný mesiac obdobia čiastkovej zmluvy bude vystavená ako rozdiel ceny 
skutočne zrealizovaného plnenia podľa plánu údržby pre prislušné obdobie 
vygenerovaného z poriadku preventfvnych činnosti a ostatných činnosti, 
objednávatel'om požadovaných naviac prác a súčtu vystavených mesačných faktúr. 
Prílohou faktúry za posledný mesiac príslušného obdobia, v prípade nevykonania 
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6.5 

6.6 

6.7 

6.7.1 

6.7.2 

6.7.3 

6.8 

6.9 

zmluvne dohodnutých prác, bude zoznam zariadení na ktorých sa nevykonala údržba 
z dôvodov uvedených v bode 6.6 tejto zmluvy. 

Cena za práce vykonané naviac bude fakturovaná nasledovnou hodinovou sadzbou: 

Obdobie 01 /2022-12/2022 01/2023-12/2023 01 /2024-12/2024 01/2025-12/2025 

Hodinová 23,93 €/hod. 24,93 €/had. 25,93 €/hod. 26,93 €/hod. 
sadzba bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH 

Hodinová 
sadzba 27,51 €/hod 28,51 €/hod 29,51 €/hod 30,51 €/hod 
(víkend, bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH 
sviatok) 

Cena diela bude v jednotlivých obdobiach plnenia v zmysle čiastkovej zmluvy znížená 
o sumu za nevykonanie zmluvne dohodnutých prác z dôvodu, že zariadenia neboli 
vypnuté z prevádzkových dôvodov alebo o sumu nevykonaného plnenia z dôvodu 
výmeny zariadenia alebo opravy alebo z iného dôvodu pre ktorý nie je potrebné 
vykonať preventívnu údržbu na týchto zariadeniach. 

Na výšku fakturovanej ceny za posledný mesiac príslušného obdobia plnenia 
čiastkovej zmluvy bude mať vplyv len: 

objednávateľom požadované naviac práce ocenené podľa bodu 6.5 tejto zmluvy 
v prípade, že tieto nie sú uvedené a ocenené v prilohe č.1 tejto zmluvy. Cena za práce 
vykonané naviac v zmysle bodu č. 6.5 tejto zmluvy nezahŕňa cenu za materiál a služby. 
Zhotoviteľ môže realizovať naviac práce iba po predbežnom odsúhlasení predloženej 
cenovej ponuky objednávaterom. V prípade, že náklady posúdené zhotovitel'om budú 
vyššie v porovnani s alternatívnou ponukou, ktorú si zabezpečí objednávate!', 
vyhradzuje si objednávateľ právo zabezpečiť naviac práce zhotoviteľom, ktorý predložil 
alternatívnu ponuku. Fakturácia naviac prác sa vykoná na základe skutočne 
odpracovaných hodín a preukázaných nákladov na materiál a služby (doklady za ich 
platbu budú tvoriť prílohu k faktúre), 

zníženie, zvýšenie rozsahu plnenia voči poriadku preventívnych činností v zmysle 
prílohy č. 1 tejto zmluvy, alebo objednávateľom požadované mimoriadne vykonanie 
údržby v príslušnom období, 

zníženie za nevykananie zmluvne dohodnutého rozsahu, alebo neodovzdané protokoly 
o odovzdaní a prevzatí skutočne vykonaných prác za prlslušný kalendárny mesiac 
v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

Zníženie, resp. zvýšenie ceny bude vypočítané zhotoviteľom podľa jednotkových cien 
činností uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasené objednávateľom. 
Zníženie, resp. zvýšenie rozsahu prác bude zaznamenané v montážnom denníku 
a odsúhlasené objednávateľom. 

Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela 
v prlpadach: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia súťažných podmienok, súťažných podkladov, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela. 

6.1 O K cenám dohodnutým podfa čl. Vl. bude uplatnená daň z pridanej hodnoty (ďalej len 
"DPH") v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj ako ,.zákon o DPH"). 
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VIl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny za príslušný kalendárny mesiac v zmysle bodu 6.3 
vzniká zhotoviteľovi riadnym vykonaním a protokolárnym odovzdaním zhotoveného 
diela, resp. jeho časti v rozsahu definovanom v pláne preventívnych činností vedúcemu 
odboru elektrických stanic- Západ (ďalej len ako VOESt- Z). Dňom vzniku daňovej 
povinnosti je deň prevzatia častí diela VOESt - Z formou písomného protokolu 
o odovzdan i a prevzatí skutočne vykonaných prác podpfsaného obidvoma zmluvnými 
stranami. 

7.2 Cenu za zhotovenie diela, resp. jeho časti uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré 
zhotoviteľ vystaví do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a doručí 
objednávateľovi na adresu jeho sfdla. 

7.3 Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, kód podľa štatistickej 
klasifikácie produktov (CPA), číslo bankového účtu v tvare IBAN a označenie čísla 
zmluvy podľa evidencie objednávateľa. Súčasťou faktúry bude aj originál protokolu 
o odovzdan l a prevzati skutočne vykonaných prác bez vád a nedorobkov v zmysle 
plánu preventfvnych činností , podplsaný zástupcom zhotoviteľa a zástupcom 
objednávateľa - osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických. 

7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitostí uvedené v bode 7.3 tejto zmluvy, 
je objednávate!' oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatností začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávatel'ovi. 

7.5 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na 
adresu sídla objednávateľa 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. 

7.6 Lehota splatností faktúr je 60 dní od jej doručenia objednávatel'oví. 

7. 7 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotovitel'ovi 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 používani 
elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 7.8. 

7.8 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je zhotovíte!' povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi, či bude pri fakturácii podl'a tejto zmluvy používať elektronickú 
formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. V prípade doručovania elektronických 
faktúr, bude v oznámeni uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry 
odosielané. Písomné oznámenie zhotoviteľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje 
za záväzné dňom jeho doručenia objednávatel'oví. 

7.9 Ak si zhotoviteľ, nesplni riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 7.8 tejto zmluvy, za 
záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

7.1 O Zhotoviteľ je oprávnený pi som ne požiadať objednávatel'a o zmenu formy fakturácie aj 
v priebehu trvania tejto zmluvy. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa 
písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa 
zhotovitel'oví. 

VIli. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotovi dielo vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so súťažnými podmienkami 
a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na 
území Slovenskej republiky. 

8.2 Na realizáciu diela budú použité tovary a materiály v súlade so zákonom č. 56/2018 
Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotovíte!' 
predloži osvedčenie o akosti použitých materiálov a konštrukcií (vyhlásenie o zhode 
v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na 
používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení neskorších predpisov. 

8.3 Zmeny v existujúcej technológií (zvýšenie rozsahu, zmena technického riešenia, 
výmena zariadení) môžu byť zhotoviteľom vykonané až po odsúhlasení 
objednávateľom. 

8.4 Zhotoviteľ súhlasi s vykonaním interného auditu integrovaného manažérskeho 
systému v zmysle normy STN EN ISO 9001 :2015, ak o to objednávateľ požiada. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný: 

8.5.1 si sám zabezpečiť personál zhotoviteľa alebo iných pracovnikov, ktorí sú nevyhnutní 
na efektívne zhotovenie diela v rozsahu, úrovni, kvalite a lehotách požadovaných touto 
zmluvou, súťažnými podkladmi, najmä opisom rozsahu predmetu plnenia a záväzkami 
zhotovitel'a uvedenými v ponuke, 

8.5.2 za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v súlade so zásadami 
poctivého obchodného styku, t. j. najmä uhradiť subdodávateľom dohodnutú cenu za 
riadne a včasné zrealizovanie prác alebo činnosti v rámci prác do 30 dni od uhradenia 
faktúry objednávateľom, 

8.5.3 si sám zabezpečiť na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
výrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebných pre 
realizáciu predmetu tejto zmluvy okrem tých, ktoré sú určené na zhodnotenie 
a zneškodnenie, 

8.5.4 si sám a na svoje náklady zabezpečiť sociálne zariadenie pre svojich zamestnancov 
a subdodávateľov, 

8.5.5 v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia pre zamestnancov, ako aj pre svojich 
spolupôsobiacich dodávatel'ov bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z., preukázateľné oboznámenie po prevzati každého príkazu "B" na 
výkon údržbových prác na elektrických zariadeniach v blízkosti živých častr. 
Oboznámenie s písomným záznamom a podpismi zúčastnených vykoná vedúci práce 
uvedený v príkaze "B" alebo dozor a musí obsahovať označenie a ohradenie 
pracoviska, určenie dovolených smerov pohybu mechanizačných prostriedkov 
(plošiny, žeriavy, ... ) s ohľadom na miestne podmienky, miesta pod napätím a 
zabezpečené miesta na výkon údržbových prác. Oboznámenie bude vykonané aj pri 
zmene miest zabezpečenia v príkaze "B" a zmene podmienok výkonu prác (zmena 
subdodávateľov, zamestnancov, .. . ), 

8.5.6 posielať elektronicky týždenný plán údržbových činností v danej ESt, najneskôr do 
stredy predchádzajúceho týždňa zamestnancovi SEPS VOESt-Z, 

8.5.7 na údržbové práce, ktoré nie sú priamo viazané na vypínanie vedení, výrobných blokov 
a transformátorov využívať pracovný čas počas pracovných dní od 7:00 do 15:00. 

8.6 Zhotovíte!' sa zaväzuje: 

8.6.1 pracovať len na zabezpečenom pracovisku, dodržiavať pracovný režim príslušnej ESt, 

8.6.2 vykonávať nepretržite pohotovostné služby na odstraňovanie poruchových udalostí, 

8.6.3 že pracovníci s odbornou spôsobilosťou zúčastňujúci sa realizácie predmetu zmluvy 
budú mať platné osvedčenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a sú povinni 
dodržiavať bezpečnostné predpisy v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti v zneni neskorších predpisov pri 
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8.6.4 

8.6.5 

8.6.6 

8.6.7 

8.6.8 

8.6.9 

8.6.10 

8.6.11 

výkone činnosti , ktoré v rámci dohody pre objednávateľa vykonávajú, najmä STN 34 
3100 a pridružené nonny, 

začiatkom každého obdobia plnenia v zmysle čiastkových zmlúv predložiť zoznam 
pracovnikov a vozidiel, požiadať o povolenie vstupu do ESt a vykonať pre všetkých 
pracovnikov zhotoviteľa preukázateľné školenie o BOZP podl'a STN 34 3100 a OPP. 
Zoznam je zhotoviteľ povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene, 

že nebude zamestnávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom najímať personál 
objednávateľa, ktorý sa zúčastňoval alebo zúčastňuje realizácie predmetu zmluvy, a to 
až do ukončenia tejto zmluvy, 

vypracovať a predložiť pisomný rozpis pohotovostných služieb zamestnancov a ich 
telefónnych spojení do 15 dni od nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy a následne 
vždy do 15-teho dňa pred začiatkom obdobia pre ktorý je rozpis stanovený, 

viesť montážny denník o realizovaní diela v zmysle rozsahu plnenia zmluvy, 

pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy a realizovať predmet zmluvy podl'a postupov určených výrobcami jednotlivých 
zariadeni, prevádzkových inštrukcií a miestnych prevádzkových predpisov, ktoré sú 
uvedené v prflohe č. 1 tejto zmluvy na CD nosiči , s použitím náradia a materiálu 
splňujúcich zákony a technické normy platné v Slovenskej republike, 

pri plnení predmetu zmluvy si počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na 
majetku, na prírode a životnom prostredi. Ak zhotoviteľ, resp. jeho subdodávatelia 
spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu 
zmluvy, objednávatel'ovi alebo tretej strane škodu, zhotovitel' sa zaväzuje 
objednávateľovi alebo tretej strane nahradiť túto ~kodu v plnom rozsahu, 

zaznamenávat' bezodkladne všetky zmeny do aktuálne platnej papierovej formy 
dokumentácie stavebnej a technologickej časti ESt, ktoré boli vyvolané činnosťou 
zhotoviteľa . Zmena musí byť zaznamenaná jednoznačne, pričom musí byť vid iteľný aj 
stav pred vykonaním zmeny a komplexne. Zmena môže byť zaznamenaná ručným 
zápisom, nahradenlm celého listu a pod., pričom papierovú dokumentáciu rozvodne je 
zakázané odnášať z areálu ESt. Zmenený dokument musí obsahovať dátum zmeny, 
názov spoločnosti , meno a podpis osoby, ktorá túto zmenu vykonala. Zmenené 
dokumenty odsúhlasí VOESt- Z alebo VOST - Z, 

vypracovať záznam o poruche, dodržať termíny a spôsob poskytovania písomnej 
správy o rozbore poruchy v zmysle prevádzkovej inštrukcie č. 043 - 1/1 "Organizácia 
rozboru porúch v ESt SR", 

8.6.12 že v prípade vzniku havárie na zariadení s obsahom znečisťuj úcich látok bude 
postupovať v zmysle vypracovaného a schváleného havarijného plánu objednávateľa 
(HP- kap. ll - Bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd), 

8.6.13 v prípade, že predpokladané náklady na odstránenie závady alebo poruchového stavu 
podľa posúdenia zhotoviteľa budú vyššie ako 1 500,- EUR bez DPH na jednotlivý 
prípad, vystaví objednávateľ pre takýto prípad objednávku podl'a predloženej cenovej 
ponuky zhotoviteľa a fakturácia nákladov sa vykoná na základe skutočne 
odpracovaných hodin (hodinová sadzba podľa bodu 6. 5 zmluvy) a preukázaných 
nákladov na materiál a služby. V prípade, že náklady posúdené zhotoviteľom budú 
vyššie v porovnaní s alternatívnou ponukou, ktorú si zabezpečí objednávate!', 
vyhradzuje si objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie závady alebo poruchového 
stavu zhotoviteľom, ktorý predložil alternatívnu ponuku. Ak skutočné náklady na 
odstránenie závady alebo poruchového stavu zhotoviteľom budú nižšie ako 1 500,
EUR bez DPH, vystavená objednávka sa bude považovať za bezpredmetnú a bude 
objednávatel'om stornovaná. Náklady na odstránenie závady alebo poruchového stavu 
do 1 500,- EUR bez DPH na jednotlivý prlpad sú zahrnuté v predmete zmluvy, 
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8.6.14 aktívne sa zúčastňovať zasadnutia poruchovej komisie, plniť prijaté opatrenia 
a oboznamovať svojich pracovníkov s rozbormi porúch a opatreniami prijatými 
na poruchovej komisii, 

8.6.15 po vykonani prác zápisom do príslušnej dokumentácie na to určenej zaznamenať stav 
zariadenia po údržbe, oznámiť objednávatel'ovi ukončenie prác a zúčastniť sa pri 
kontrole vykonanej práce, 

8.6.16 najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska predložiť objednávateľovi kópiu Potvrdenia o 
registrácii v zmysle§ 98 zákona o odpadoch na konkrétny druh ostatných odpadov, 
ktorý vznikne počas realizácie predmetu zmluvy, 

8.6.17 v rámci zabezpečovania údržby a pravidelnej kontroly elektrických zariadení 
s obsahom SFs nakladať s plynom SFs v zmysle zákona 
č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskoršfch predpisov 
a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014. Nakladať s SFs môže 
len odborne spôsobilá fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba s certifikátom 
o odbornej spôsobilosti. Zhotovíte!' sa zaväzuje informácie o nakladani s plynom SFs 
odovzdávať písomne 1x štvrťročne technikovi životného prostredia objednávateľa. 
Doplňanie plynu SFa do elektrických zariadení a jeho skladovanie zabezpečuje 
zhotoviteľ na vlastné náklady, 

8. 6.18 nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej "zákon o 
odpadoch"), 

8.6.18.1 zhromažďovať odpady, ktoré vzniknú jeho činnosťou utriedené podl'a kategórií 
a druhu (v zmysle platnej vyhlášky): 

8.6.18.1.1 jednotlivé druhy nebezpečných odpadov zhromažďovať do vyhradených 
označených nádob v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov (Sklad 
nebezpečných odpadov), ktoré urči objednávate!', 

8.6.18.1.2 jednotlivé druhy ostatných odpadov zhromažďovať oddelene 
vyhradenej ploche, ktorú určí objednávateľ, 

8.6.18.2 ďalej nakladať s ostatným odpadom až po 
environmetalistom objednávateľa, 

podľa druhov na 

konzultácii s 

8.6.19 zaznamenávať vykonané činnosti v zmysle poriadku preventívnych činnosti 
do aplikácie SAP PMGeo, najneskôr do 10 pracovných dní po vykonaní údržby. 
Objednávate!' pre túto činnosť zabezpečí zhotovitel'ovi prístup do aplikácie SAP 
PMGeo pomocou internetu, 

8.6.20 zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v 
zneni neskorších predpisov v prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových, resp. 
podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou. Následne zabezpeči likvidáciu takto 
vzniknutých škôd na vlastné náklady, 

8.6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri svojej činností dodržiavať pravidla zachovania informačnej 
bezpečnosti v zmysle prílohy č. 5 tejto zmluvy. 

8. 7 Objednávate!' zabezpečí: 

8. 7.1 technicko-organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci na pracovisku v 
súlade s STN 34 3100, kapitola 5.3 minimálne v rozsahu: vydanie prikazu 8 , zaistenie 
pracoviska (vypnutie a odpojenie elektrických inštalácií, odskúšanie, uzemnenie, 
skratovanie, označenie a ohradenie pracoviska), dovolenie na začatie prác, skončenie 
a kontrola vykonanej práce, uzatvorenie príkazu B, pripojenie elektrických inštalácií po 
skončení prác, 

8. 7.2 záväzný rozsah požadovaných činností údržby (zoznam PPČ a protokoly) odovzdá 
každoročne objednávateľ zhotoviteľovi 1-krát na CD nosiči a 1-krát v tlačenej forme do 
15. marca príslušného roka, 
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8.7.3 na požiadanie zhotoviteľa odbornú konzultáciu v nevyhnutnom rozsahu týkajúcu sa 
prevádzky ESt, 

8.7.4 na požiadanie zhotovitefa zapožičanie technickej dokumentácie dotknutých zariadení 
predmetnej ESt k termínu začatia prác. Platná technická dokumentácia bude k dispozícii 
na príslušnej ESt, 

8.7.5 povolenie vstupov do areálu ESt pre pracovníkov a technologické vozidlá zhotoviteľa 
a jeho subdodávatel'ov, 

8. 7.6 všetky parametre a hodnoty pre nastavenie ochrán, 

8.7.7 miesto na pripojenie k elektrickej sieti 3 x 230/400V 50 Hz, 

8.7.8 miesto na zriadenie technických priestorov pre zázemie zhotoviteľa, 

8.7.9 miesto na odstavenie technologických vozidiel pri výkone činnosti v objekte ESt, 

8. 7.10 protokoly o skúškach, ktoré si zabezpečil u iného dodávatel'a alebo vykonal sám a ktoré 
majú vplyv na činnosť zhotoviteľa , 

8. 7.11 aktuálne platné prevádzkové inštrukcie a miestne prevádzkové predpisy súvisiace 
s výkonom činností v zmysle predmetu tejto zmluvy. 

8.8 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu priamo pracovníkov zhotoviteľa 
z pohľadu riadneho plnenia povinností pri zhotovovaní diela v zmysle tejto zmluvy, ako 
aj všetkých súvisiacich právnych predpisov, vrátane riadneho dodržiavania podmienok 
bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia. V prípade zistenia akéhokoľvek 
nedostatku či porušenia stanovených povinnosti objednávateľ upozorní zhotoviteľa, 
ktorý je povinný zabezpečiť nápravu vzniknutej situácie. Ak nedôjde k dostatočnej 
náprave vzniknutej situácie, alebo sa zistí rovnaké pochybenie, objednávateľ je 
oprávnený uložiť zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu podl'a bodu 12.7 tejto zmluvy. 

8.9 S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných 
údajov dotknutých osôb, zhotovitel' 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 vol'nom 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 doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len 
"Leglslativa o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných neskoršlch 
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 Legislatívou o 
ochrane osobných údajov. 

IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

9.1 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP sú uvedené v prílohe 
č. 3 tejto zmluvy. 

9.2 Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a ochranu pred požiarmi (OPP) pri 
prácach vykonávaných v zmysle tejto zmluvy a za plnenie povinností vyplývajúcich 
z platných predpisov BOZP a OPP zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

X. PREBERACIE KONANIE 

10.1 Vlastnfcke právo prechádza zo zhotovitel'a na objednávateľa u tých vecí, strojov, 
zariadení a hmotných výsledkov prác, ktoré boli zhotoviteľom dodané a zabudované 
dňom, keď sa stanú súčasťou diela po jeho protokolárnom odovzdaní zhotoviteľom a 
prevzatí objednávateľom. Týmto okamihom prechádza na objednávatel'a aj 
nebezpečenstvo škody na diele. 
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10.2 Na prevzatie plnenia v rozsahu čiastkovej zmluvy vyzve zhotoviteľ pisomne 
objednávateľa - VOESt - Z a dohodne s ním termín preberacieho konania. 
O odovzdan i a prevzati vyhotoví zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzati skutočne 
vykonaných prác, v ktorom bude opísaný stav odovzdávaného plnenia 
prípadne zoznam vád a nedorobkov, odsúhlasený osobou objednávateľa oprávnenou 
rokovať vo veciach technických. 

10.3 Plnenie predmetu čiastkovej zmluvy, resp. jeho časti bude zhotovitel'om odovzdané a 
objednávateľom prevzaté aj v prípade, že počas preberania budú zistené vady a 
nedostatky, alebo ak v protokole o odovzdaní a prevzati budú uvedené vady a 
nedostatky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej 
prevádzke. Tieto nedostatky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí so 
stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľ je oprávnený až do odstránenia vád 
a nedostatkov zadržať 10% z ceny plnenia za príslušné fakturačné obdobie. Uvedená 
suma bude zhotoviteľovi uhradená do 5 dní od písomného potvrdenia objednávatel'a, 
že vady a nedorobky bolí odstránené. 

10.4 Nedostatky a vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inými bránia plynulej a 
bezpečnej prevádzke zistené pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, budú pre 
objednávateľa dôvodom pre odmietnutie prevzatia s následkom nedodržania termínu 
plnenia zo strany zhotoviteľa . 

10.5 Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu kvality a vecný rozsah 
vykonávaných prác podľa predmetu zmluvy. 

10.6 Všetky práce vykonané v rámci poriadku preventívnej údržby musia byť ukončené do 
15. novembra prlslušného roku. 

10.7 Plnenie predmetu čiastkovej zmluvy podľa článku 111. bude odovzdané a prevzaté 
VOESt- Z v rozsahu plánu údržby pre príslušné obdobie na základe hlásení v aplikácii 
SAP PM Geo do 1 O pracovných dní od vykonania. Ďalšie plnenie, ktoré zhotoviteľ 
vykoná na základe požiadavky objednávateľa nad rámec plánu preventívnych činnosti 
a skúšok stanovených technologickými postupmi dokladované zápismi, budú 
považované za naviac práce a budú ocenené podľa rovnakých podmienok ako je 
uvedené v bode 8.6.13 tejto zmluvy. Pre fakturáciu týchto činností neplat!, že práce do 
1 500,- EUR bez DPH sú zahrnuté v cene. 

Xl. ZÁRUČNÁ DOBA- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

11.1 Zhotovíte!' zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený riadne podl'a podmienok 
tejto zmluvy, sút'ažných podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi 
a platnými technickými normami. 

11 .2 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného 
prevzatia diela protokolom o odovzdaní a prevzati skutočne vykonaných prác 
podpísaným osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických. 

11.3 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady. Termín na odstránenie vád si zmluvné strany dohodnú 
písomne (listom alebo e-mailom) formou zápisu. ktorý bude obsahovať popis vád 
a lehoty na odstránenie. V prípade, že dohoda nebude uzatvorená do 5 dnf od ich 
písomného oznámenia, určí primeraný termín na odstránenie reklamovaných vád 
objednávate!'. 

11.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu vady uplatniť písomnou formou (listom alebo e
mailom} bezodkladne po jej zisteni. Predmet tejto zmluvy má vady, ak nemá vlastnosti 
požadované touto zmluvou. 

11.5 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, vád diela a nárokov z nich 
vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.6 Ak zhotovitel' po takomto oznámení neodstráni vadu počas určenej doby, môže 
objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami alebo u iného dodávateľa odstránenie tejto 
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vady, pričom všetky náklady s tým spojené, vrátane sprievodných nákladov, má 
povinnosť uhradiť zhotoviteľ. 

11 .7 Pokiaľ dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávate!' má právo dať uvedenú 
skutočnosť posúdiť u nezávislého posudzovatel'a. Pokial' sa preukáže odborným 
posudkom, že uplatnenie vady objednávatel'om bolo oprávnené, tak objednávateľ má 
právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný 
odborný posudok. 

11.8 Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak 
boli spôsobené porušen fm jeho povinnosti. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone povolania v poistnom krytí 2 000 000,- EUR počas trvania tejto zmluvy. 
V prípade akýchkol'vek zmien predmetného poistenia, najmä - nie však výlučne -
v subjekte poisťovne, je zhotovitel' povinný o takýchto zmenách informovať 
objednávateľa. Tomu zodpovedajúc sa zhotovíte!' zaväzuje aktualizovať prílohu č. 4 
tejto zmluvy. 

XII. ÚROKY Z OMEŠKANIA, NÁHRADA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY 

12.1 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej 
faktúry má zhotovitel' právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR 
+ 2% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije 
hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. 

12.2 V prípade, ak zhotoviteľ svojim konanlm pri realizácii diela spôsobí prerušenie prenosu 
elektriny na zariadení v majetku objednávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 10 000,- EUR Suma zmluvnej pokuty sa nezapočítava do výšky 
náhrady škody. 

12.3 V prípade omeškania vykonania prác stanovených v predmete zmluvy zapríčinených 
zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený zadržať 1 O % z ceny plnenia za príslušné 
fakturačné obdobie. Zadržaná čiastka bude uhradená po vykonaní omeškaných prác 
v náhradnom termine možného uvoľnenia zariadeni. 

12.4 Za porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 8.5.5 tejto zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- EUR. 

12.5 Za porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 8.6.5 tejto zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR. 

12.6 V prípade, že zhotoviteľ nesplni svoju povinnosť a nezaeviduje činnosti v zmysle bodu 
8.6.19 tejto zmluvy je zhotovíte!' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR. 

12.7 Za porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 8.8 tejto zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR. 

12.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote dohodnutej podl'a bodu 11.3 tejto zmluvy, môže 
si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1% zo zmluvnej ceny za každý deň 
omeškania. 

12.9 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa čl. XIV. je zhotovitel' povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR. 

12.10 Za porušenie povinnosti podľa čl. XV. bod 16.4 zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny za príslušné obdobie. 

12.11 Akékoľvek porušenie povinnosti vyplývajúcich z platných predpisov BOZP, OPP, 
ochrany životného prostredia zo strany zhotovitel'a zaznamená objednávateľ (technický 
dozor) v montážnom denniku. Za každé takéto porušenie môže objednávate!' uplatniť 
zmluvnú pokutu v zmysle ,,Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania BOZP 
a OPP" podľa prílohy č.3 tejto zmluvy. Pracovník zhotoviteľa, ktorý opakovane poruši 
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uvedené povinnosti, sa bude posudzovať ako osoba nespôsobilá k výkonu činnosti 
súvisiacich s realizáciou a vstup na pracovisko mu bude zakázaný. 

12.12 Ak by vznikla škoda porušenim povinnosti , na ktorú je dohodnutá zmluvná pokuta, má 
oprávnená strana nárok aj na náhradu preukázatefnej škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu. 

12.13 V prípade, že zhotovíte!' nesplní stanovenú povinnosť v zmysle bodu č. 3.2.3 tejto 
zmluvy, t.j. nedodrží dobu prijazdu k poruchovej udalosti, alebo k skúšobnému výjazdu 
objednávate!' je oprávnený uložiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- EUR 
za každých 30 minút meškania. Nárok na náhradu škody spôsobenej oneskoreným 
príchodom k poruchovej udalosti týmto nie je dotknutý. 

12.14 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo objednávateľa na uplatnenie náhrady celej 
škody spôsobenej porušením zmluvných povinnosti zhotoviteľom . 

XIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

13.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzt'ahuje právna 
úprava uvedená v § 37 4 Obchodného zákonníka. 

13.2 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. 

13.3 Ak bude plnenie predmetu tejto zmluvy zastavené v dôsledku okolnosti vylučujúcich 
zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie 
predmetu zmluvy, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia, odcudzenia 
časti predmetu tejto zmluvy alebo iné škody. 

13.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie predmetu tejto zmluvy podľa 
bodu 13.3 a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany 
pred vykonaním na základe návrhu, ktorý predloži zhotovitel'. 

13.5 Ak je výsledkom okolností, vylučujúcich zodpovednosť, havarijný stav, vykoná 
zhotovíte!' opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto 
opatrení dohodnú zmluvné strany následne. 

XIV. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCII 

14.1 V tejto zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo 
môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácii, 
dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, 
projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek 
iných médii nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, 
ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tíeto informácie 
obsahovať. 

14.2 Zhotovíte!' sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 
potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácii bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa. 

14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu 
iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázatel'ne potrebujú poznať takéto 
dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela. 

14.4 Zhotovitel' nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre 
potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou . 

14.5 Pre potreby masmédil môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia 
objednávateľa. 
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XV. UKONČENIE ZMLUVY 

15.1 Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto 
zmluvy. 

15.2 Podstatným porušením tejto zmluvy v zmysle ustanoveni§ 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje: 

15.2.1 ak bude zhotoviteľ preukázatel'ne vykonávať dielo chybne, t. j. v rozpore 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v technických normách, alebo v právnych 
predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený objednávateľom 
v priebehu zhotovovania diela, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstráni! 
v primeranej lehote poskytnutej na tento účel objednávateľom , alebo v chybnom plnení 
naďalej pokračoval, 

15.2.2 ak zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávani diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, 
že termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodržaný pre okolnosti na 
jeho strane, 

15.2.3 porušenie povinnosti zhotoviteľa mať uzatvorenú platnú poistnú zmluvu podl'a bodu 
11.9 tejto zmluvy počas celého obdobia trvania tejto zmluvy. 

15.3 Nepodstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok okrem podmienok uvedených v bode 15.2 tejto zmluvy. Na nepodstatné 
porušenie tejto zmluvy objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorni. Po opakovanom 
porušeni tej istej zmluvnej povinnosti je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

15.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú 
podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinnosti v zmysle bodu 1 01 
preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávani a o zrušeni smernice 2004/18/ES a v zmysle § 32 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni niektorých 
predpisov. 

15.5 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o 
odstúpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa ruší zmluva ex nunc 
a zhotoviteľ je povinný zastavit' všetky práce na zhotovovanom diele do troch dní od 
oznámenia tejto skutočnosti objednávatel'om a je oprávnený na základe zápisu o 
rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma zmluvnými stranami) vzniknuté náklady 
fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávaterom uznané náklady objednávateľ 
uhradí do 30 dní. 

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

16.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť od 
01.01.2022. 

16.2 Meniť alebo doplňať túto zmluvu je možné len písomnou dohodou zmluvných strán. 

16.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prllohy: 

číslo 1. - CD nosič- Jednotkové ceny činností podl'a revíznych druhov a rokov vrátane 
ocenenia preventívnej údržby na obdobie r. 2022 - 2025, aktuálne platné 
prevádzkové inštrukcie a miestne prevádzkové predpisy, 

číslo 2.- Zoznam subdodávateľov, 
číslo 3.- Všeobecné zmluvné podmienky BOZP a OPP, 
číslo 4.- Potvrdenie poisťovne o uzatvorenl zmluvy o poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone povolania, 
číslo 5. - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej bezpečnosti. 
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16.4 Zoznam subdodávaterov podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy je možné meniť len na základe 
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve, ktorého 
obsahom bude nový zoznam subdodávateľov. 

16.5 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka 
dohodli, že zhotovitel' znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele (vrátane 
prevzatých vecí potrebných k zhotoveniu diela} až do odovzdania a prevzatia riadne 
ukončeného diela objednávateľom. 

16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

16.7 Pre prípad sporu na základe tejto zmluvy sa dojednáva príslušnosť súdu Slovenskej 
republiky a rozhodným právom je slovenské právo. 

16.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dve ponechá 
objednávate!' a dve zhotoviteľ. 

16.9 Zmluva je uzatvorená dohodou v celom jej rozsahu. 

16. 1 O Pokiaľ by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 
nezákonným alebo nevykonatefným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), 
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonatel'nosť ostatných 
ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia 
tejto zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia 
a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinnosti 
obsiahnutých v zrušenom ustanoveni. 

16.11 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a daňové doklady súvisiace s touto zmluvou 
budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, 
objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a Sb zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácii) v zneni neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných 
skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, 
ako aj ďalšie obmedzenia prlstupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo 
vylučujú. Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 16.1 tejto zmluvy. 

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť sa považuje v konkrétnom 
pripade za splnenú dňom prevzatia plsomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť 
prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku alebo iným 
obdobným spôsobom vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručitel'ná, 
považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik alebo iný 
subjekt vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke 
predmetnej zásielky). Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla objednávateľa 
alebo zhotovitel'a uvedená v tejto zmluve, pokiaľ objednávateľ alebo zhotoviteľ 
preukázatel'ne neoznámil druhej strane zmenu svojho sídla, resp. inú adresu na 
doručovanie. 

16.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumitel'ne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú 
spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej 
obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 

16.14 Zhotovitel' 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 spoločnosti 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 vol'nom pohybe takýchto 
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údajov, ktorým sa zrusuJe smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

V Bratislave, dňa: 

Za objednávateľa: 

Ing. Peter Dovhun 
generálny riaditel' 

~g~iroslav JanJ19a 
vrch7y;aditeľ úseku;(>revádzky 

V Bratislave, dňa: ..... ... ....... . 

Za zhotoviteľa: 

Ing. Jakub Kolesáŕ 
člen predstavenstva 

Ing. Karol Slaninka 
člen predstavenstva 
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