
.. 
číslo zmluvy objednavateťa 2021 - 031 9 - 1132223 
číslo zmluvy zhotovite ľa 1Z3 6ú?1 #t?/ÍtJ 

ZMLUVA O DIELO 
Zjednotenie dokumentácie Ruplan V4.90 pre PS Západ. 

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

{ďalej len .Zmluva"). 

1.1. Objednávateľ : 

Zapísaný: 

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

l. ZMLUVNÉ STRANY 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK 2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/1100 
SK 30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun, generálny riaditeľ 
Ing. Miroslav Janega, vrchný riaditeľ úseku prevádzky 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Tomáš Pavlík, MBA- výkonny riaditeľ sekcie 

prevádzkovej správy Západ 
technických: Ing. Michal Kukučka - vedúci odb. sek. techniky Západ 

(ďalej aj ako ., objednávateľ" a/alebo ., SEPS") 

1.2. Zhotoviter: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 

číslo účtu : 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 
Menom spoločnosti koná: 
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických : 
(ďalej aj ako ,,zhotoviter· } 

VUJE, a . s . 
Okružná 5, 918 64 Trnava 

V obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
Oddiel: Sa, vložka č. 164fT 
31450474 
2020392539 
SK2020392539 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s., 
pobočka zahraničnej banky 
6622505027/1111 
SK5111110000006622505027 
UNCRSKBX 
Predstavenstvo 

Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda 
predstavenstva a riaditeľ divízie 
Ing. Michal Dekýš, vedúci oddelenia 

(ďalej spoločne aj ako .. zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotovitel'a ako 

úspešného uchádzača zo dňa 15.11.2021. 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo: 

"Zjednotenie dokumentácie Ruplan V4.90 pre PS Západ." (ďalej len "dielo"): 

3.1.1. Zjednotenie dokumentácií 3590/PRS/PS30/02 , 1333·9-254/2013 , 
MP1240V/RD/OO, 9037 BR/2011 , 1992_CPS30.3/2018 , 998/2011 a ďalších 
súčasti, alebo verzií týchto dokumentácií priamo súvisiacimi s uvedenými 
projektovými dokumentáciami. Vytvorenie jednotného grafického štýlu pre nosné 
objekty obvodových schém sekundárnej techniky. 

3.1.2. Odstrániť členenie dokumentácie z dôvodu etapizácie počas stavby, alebo z 
dôvodu jej subdodávky. 

3.1.3. Zjednotiť členenie výkresových skupín pre káble a svorkovnice. 

3.1.4. Opraviť výkresy priebežných obvodov formou spojovej grafiky a symbolov svoriek. 

3.1.5. Odladiť všetky formálne kontroly jadra projektu vo výkresovej, objektovej 
a symbolovej databanke a vykonať kontrolou QS modulom. 

3.1.6. Dodať 5 ks dokumentácie uloženej na CD/OVO. 

3.1.7. Odovzdať 2 paré celej dokumentácie v papierovej forme. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotovitel'ovi 
dohodnutú cenu. 

IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

4.1. Plnenie v zmysle článku 111. tejto Zmluvy bude zhotoviteľ pre objednávatel'a 
poskytovať v termíne: 

4.1.1. Začiatok plnenia: dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 

4.1.2. Ukončenie plnenia: do 30.06.2022. 

4.1.3. Miestom odovzdania diela je: ESt Križovany nad Dudváhom. 

4.2. Záväzok zhotoviť dielo je splnený jeho odovzdaním a prevzatím zástupcami oboch 
Zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach zmluvných a technických na 
mieste stanovenom v tejto Zmluve. 

V. CENA 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 111. tejto Zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán podl'a § 3 zákona č.1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Cena obsahuje všetky položky plnenia predmetu diela v zmysle článku 
111. tejto Zmluvy. 

5.2 Cena za zhotovenie diela celkom je 63.000,- EUR bez DPH 

(cena slovom šesťdesiattritisíc EUR nula Centov) 

5.3 K cene sa uplatní DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o DPH") platným v deň 
vzniku daňovej povinnosti. 

5.4 V cene dohodnutej podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady 
zhotovitel'a pre zhotovenie diela, ako aj náklady na škody spôsobené tretím osobám 
pri plneni zmluvných povinností a prípadné ekologické škody spôsobené 
zhotoviteľom. 
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Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Objednávate(' sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v čl. V tejto Zmluvy, ak 
zhotoviteľ dodá dielo riadne a včas. 

6.2. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednávater na základe faktúry, ktorú zhotovitel' 
vystaví do 15 dni odo dňa vzniku daňovej povinností; za deň vzniku daňovej 
povinnosti sa považuje deň prevzatia diela v zmysle protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela a zisťovacieho protokolu. Zhotoviteľ faktúru doruči objednávatel'ovi. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe protokolu o odovzdaní a prevzati 
diela a zisťovacieho protokolu podpísaného osobou objednávateľa oprávnenou 
rokovať vo veciach technických alebo zmluvných a zhotovitel'om. 

6.3. Zisťovací protokol o prevzatí diela, bude predložený zhotoviteľom na odsúhlasenie 
objednávateľovi . 

6.4. Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
objednávateľa a v elektronickej forme 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. 

6.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, označenie čísla 
Zmluvy podl'a evidencie objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód 
štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA). Súčasťou faktúry je zisťovaci 
protokol a protokol o odovzdan! a prevzatí diela podpísaný obidvoma Zmluvnými 
stranami. 

6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto 
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 objednávatel'ovi. 

6.7. Lehota splatnosti faktúr je 30 dni od ich doručenia objednávateľovi. 

6.8. 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 objednávateľa 
o používaní elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.9 Zmluvy. 

6.9. Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávatel'oví, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu 
používať elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné 
oznámenie zhotovitel'a o spôsobe fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho 
doručenia objednávatel'ovi. V prípade doručovania faktúr v elektronickej forme bude 
v oznámeni uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané. 

6.10. Ak si zhotovíte!', nesplni riadne a včas svoju povinnosť podfa bodu 6.9 tejto Zmluvy, 
za záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.11. Zhotoviter je oprávnený písomne požiadať objednávatel'a o zmenu spôsobu 
fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje 
za zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany 
objednávatel'a zhotoviteľovi. 

6.12. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej 
faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M 
EURIBOR + 8% 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. 
Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte úroku 
sa použije 1M EURIBOR rovný nule. 
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VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
Povinnosti zmluvných strán 

7.1. Zhotovitel' vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

7.2. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávatel'a jeho písomným 
odovzdaním objednávatel'ovi. Osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach 
zmluvných a technických potvrdí prevzatie diela písomným protokolom o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

7.3. Zhotovitel' je povinný vykonať dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so 
súťažnými podkladmi pre vyhotovenie tohto diela, pričom sa zaväzuje pri 
zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. 

7 .4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať Interný štandard č. 15 -
Spracovanie projektových dokumentácií elektrických staníc SEPS vydanie 02, ktorý 
tvori Prilohu č.3 tejto zmluvy. 

7 .5. Zhotoviteľ je povinný si sám zabezpečiť kvalifikovaných a technicky spôsobilých 
pracovníkov, personál zhotovítel'a alebo iných pracovnikov, ktorí sú nevyhnutní na 
efektivne vykonanie prác v rozsahu, úrovni, kvalite a lehotách požadovaných touto 
Zmluvou, súťažnými podkladmi, najmä opisom rozsahu predmetu plnenia a 
záväzkami zhotovitel'a uvedenými v ponuke. 

7.6. Zhotoviter sa zaväzuje pri realizácií diela dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy a normy platné na území SR. 

7. 7. Zhotoviteľ si zabezpečí výkon dozoru pre práce v blízkosti elektrického napätia 
osobou s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 23 
bez obmedzenia napätia Vyhlášky MPSVaR SR minimálne pre 1 pracovníka -
doložiť úradne osvedčenú fotokópiu osvedčenia. 

7.8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku 111. tejto 
Zmluvy. 

7.9. Ak zhotovíte!' realizuje dielo za spoluúčasti subdodávatel'ov, doloží ich zoznam 
formou podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto 
Zmluvy. 

7.10. Na zabezpečenie projektových činností zhotoviteľ musí použiť len takého 
subdodávatel'a, ktorý má oprávnenie na ním poskytovanú službu. 

7 .11 . Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v 
súlade so zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť 
subdodávatel'om dohodnutú cenu za riadne a včasné poskytnutie príslušných 
čiastkových prác alebo činností v rámci prác do 30 dní od uhradenia faktúry 
objednávate!' om. 

7.12. V prípade poškodenia zariadenia zhotoviterom a pri znečisteni životného prostredia 
zodpovedá za toto v plnej miere zhotovíte!'. Prípadné škody týmto vzniknuté uhradi 
zhotoviteľ v plnej výške objednávateľovi. 

7. 13. 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 niektorých zákonov (spolu ďalej len .Legislatíva o ochrane osobných 
údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. Zhotovíte!' 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. 
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Spolupôsobenie zmluvných strán 

7. 14. Objednávate!' sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotovitel'a prlstup k dokumentácii 
jestvujúceho stavu (dokumentácia skutočného realizovania v zmysle zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskoršich predpisov) a k obhliadke jestvujúceho prevádzkovaného 
zariadenia. 

7.15. Osoba objednávateľa, oprávnená rokovať vo veciach technických poskytne 
zhotovitel'ovi ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú pre realizáciu diela, pokial' jej obsah 
presahuje rámec povinností stanovených touto Zmluvou. 

7.16. Objednávate!' sa zaväzuje poskytnúť konzultácie a upresnenia nejasností 
v odovzdaných poskytnutých podkladoch na rokovaniach maximálne do siedmych 
pracovných dní od vyzvania. 

VIli. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA PRED 
POŽIARMI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

8. 1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia, zdravotnú spôsobilosť a 
kvalifikáciu svojich zamestnancov a pracovnikov subdodávatel'ských spoločností 
a je povinný dodržiavať ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok 
zabezpečovania BOZP a OPP- Príloha č.2 tejto Zmluvy. 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch objednávatel'a dodržiaval' 
miestne prevádzkové predpisy, dopravné značenie a zásady zabezpečovania BOZP 
a PO. Zhotovíte!' prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi po 
podpise tejto Zmluvy pri prvom vstupe do areálu objednávateľa. 

8.3. Pri plneni tejto Zmluvy je zhotovíte!' povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku 
škodám na zdravi , na majetku, na prlrode a životnom prostredi. Ak zhotovíte!', resp. 
jeho subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané 
v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy objednávateľovi škodu, zhotoviteľ sa 
zaväzuje objednávateľovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

IX. PREBERACIE KONANIE 
9.1. Na prevzatie diela vyzve zhotovitel' písomne objednávatel'a ~ osobu oprávnenú 

rokovať vo veciach technických najmenej 5 dní vopred a dohodne s ním termín 
preberadch konani. O odovzdaní a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude opísaný stav odovzdávanej diela 
a zoznam vád a nedorobkov. 

X. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne podra podmienok tejto 
Zmluvy, v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

10.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia diela 
záverečným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela podpísaným osobou 
objednávatel'a oprávnenou rokovať vo veciach technických alebo povereným 
zástupcom. 

1 0.3. Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou. 

1 0.4. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady. 

1 0.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že pripadnú reklamáciu vady diela uplatni bezodkladne po 
jej zisteni písomnou formou. 
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10.6. 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. 

1 O. 7. Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, vád diela a nárokov 
z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Xl. ÚROKY Z OMEŠKANIA, NÁHRADA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY 

11.1. V prípade, že zhotovitel' bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela alebo 
jeho časti má objednávate!' právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR 
+ 8% p.a. z ceny diela za každý 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 úroku sa 
použije 1M EURIBOR rovný nule. 

11.2. Za každé jednotlivé porušenie povinností podl'a čl. XIII. tejto Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR. 

11.3. Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 17.5 Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR. 

11.4. Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podfa článku VIli. tejto Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prllohe č.2 tejto Zmluvy. 

11.5. Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy je objednávate!' povinný uplatniť 
si u zhotoviteľa písomnou formou. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká 
objednávatel'ovi právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením 
zmluvných povinností v celom rozsahu. 

XII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

12.1. Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna 
úprava, uvedená v§ 374 Obchodného zákonníka. 

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

XIII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCII 

13.1. 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, fotografii, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek 
iných médii nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkol'vek materiálov, 
ktoré budú pri použiti týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie 
obsahovať. 

13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 
potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa. 

13.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe pisomného 
súhlasu objednávateľa iba subdodávateľom, dodávatel'om a zamestnancom týchto 
subjektov, ale len tým, ktori preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné 
informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela. 

13.4. Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácii, pokiaľ to nebude nevyhnutne pre 
potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. 

13.5. Pre potreby masmédii môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
objednávatel'a. 
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XIV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

14.1 V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.zákon o ochrane 
osobných údajov") je Objednávateľ prevádzkovatel'om a Zhotovíte!' 
sprostredkovateľom s právami a povinnosťami stanovenými týmto zákonom 
o ochrane osobných údajov. 

14.2 Zhotovíte!' je povinný spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba za podmienok 
stanovených v zákone o ochrane osobných údajov a v Zmluve, pričom je oprávnený 
vykonávať s osobnými údajmi dotknutých osôb všetky povolené operácie uvedené v 
§ 4 ods. 3 písm. a) prvá veta zákona o ochrane osobných údajov s výnimkou 
cezhraničného prenosu osobných údajov. 

14.3 Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa pri spracúvaní osobných údajov 
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a podl'a Zmluvy sú pre obe zmluvné 
strany záväzné po celú dobu trvania Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa preukázanie plnenia povinností ustanovených zákonom o ochrane 
osobných údajov. 

XV. AUTORSKÉ PRÁVA 

15.1 Autorské práva sa riadia zákonom č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v zneni neskorších 
predpisov. 

15.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb. 

XVI. UKONČENIE ZMLUVY 

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

16.2. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je 
možné ho uplatniť do 30 dni od času, keď sa strana, ktorá chce právo odstúpenia od 
tejto Zmluvy využiť, dozvedela o podstatnom porušení tejto Zmluvy. 

16.3. Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka a teda dôvodom oprávňujúcim objednávatel'a na okamžité odstúpenie od 
tejto Zmluvy sa považuje: 

16.3.1. ak je omeškanie zhotovenia s realizáciou diela oproti termínom uvedeným 
v článku IV. tejto Zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dni, 

16.3.2. nesplnenie povinností v zmysle bodu 8.3. tejto Zmluvy, 

16.3.3. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť, 

16.4. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie 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 obstarávani a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov." 

16.5. Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia pisomného oznámenia 
o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje táto 
Zmluva ex nunc a zhotoviteľ je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele 
do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti objednävatel'om a je oprávnený na 
základe zápisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma zmluvnými stranami} 
vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávaterom uznané 
náklady objednávateľ uhradi do 30 dní. 
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XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
17. 1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

17.2. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

17.3. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopfňať len pisomnou dohodou zmluvných strán 
vo forme číslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

17 .4. Neoddeliternou súčasťou tejto Zmluvy je: 

Príloha č.1 - Zoznam subdodávatel'ov, 

Príloha č. 2 -Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP, 

Príloha č.3 - Interný štandard č.15 - Spracovanie projektových dokumentácii 
elektrických staníc SEPS vydanie 02. 

17 .5. Zoznam subdodávatefov pod fa Prílohy č.1 tejto Zmluvy je možné meniť len na 
základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, 
ktorého obsahom bude nový zoznam subdodávateľov. Navrhovaný subdodávateľ 
musí spfňať § 32 ods. 1. a 2. a nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. 

17.6. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných 
strán dostane po dve vyhotovenia. 

17.7. Pre prípad sporu, na základe tejto Zmluvy, sa dojednáva pr lslušnosť slovenského 
súdu a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. 

17.8. Pokia!' by niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným , 
neplatným, nezákonným alebo nevykonatel'ným {ďalej aj ako "vada pôvodného 
ustanovenia"}, nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť 
a vykonaternosť ostatných ustanovení 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 povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanoveni. 

17.9. 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 Sb zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskoršich predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočnosti, 
ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie 
obmedzenia prlstupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú . 
Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 17.1 tejto Zmluvy. 

17.1 O. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť plsomnosf sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti 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 zhotovitefa uvedená v tejto Zmluve, pokia!' 
objednávate!' alebo zhotovitel' preukázateľne neoznámil druhej strane zmenu svojho 
sídla, resp. inú adresu na doručovanie. 

Zjednotenie dokumentácie Ruplan V4.90 pre PS Západ. 
8z9 



17 .11. 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 svojim obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú 
spôsobílé na uzavretie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené 
s obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 

17 .12. Zhotoviter 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 spracúvaní osobných údajov a o vol'nom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 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 Bratisló"'"" ...~".,.,. 

Za objednávateľa: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 
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V Trnave, dňa .. 

Za zhotoviteľa : 

7: M.at,1 Korec, MSc., PhD. 
čr predstavenstva 

! 
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