čfslo
číslo

zmluvy objednávateľa 2021- 0344- 1129222
zmluvy zhotovitera

ZMLUVA O DIELO
Oprava poškodených základov stožiara č.194
na 400kV vedení V407 Liptovská Mara· S.N.Ves.
uzavretá podl'a §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako "Obchodný zákonník")
(ďa lej aj ako .Zmluva").

l. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ :

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

824 84 Bratislava 26
Zapfsaný:
IČO:

DIČ:
I ČDPH
Bankové spojenie:
čís lo účtu :

l BAN:
BIC (SWIFT):

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

35 829 141
2020261 342
SK 2020261342
Tatra banka, a.s. Bratislava

2620191900/11 oo

SK 30 11 OO 0000 0026 2019 1900
TATRSKBX

Menom spoločnosti koná:

Ing. Peter Dovhun, generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Janega, vrchný riaditeľ úseku prevádzky
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:
Ing. Branislav Balko - výkonný riaditel' sekcie
prevádzkovej správy Stred
technických:
Ing. Dušan Živčic ~vedúci odboru el. veden r Stred
(ďalej aj ako "objednávater· a/alebo ,.SEPS")

1.2.

Zhotoviteľ;

Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

ENZA, s. r. o.
Májová 1098, 02201 Čadca
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel :s.r.o., vl. 10729/L
36375918

2020134446
SK 2020 134446
Slovenská sporitel'ňa , a.s.

čls lo účtu :

0310052033/0900

IBAN :
BIG (SWIFT):

SK61 0900 0000 0003 1005 2033
GIBASKBX

Menom spoločnosti koná:

Vladim ír Škripek., konatel'

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a.) zmluvných:
Vladimír Škripek, konateľ
b.) technických:
Jozef Moskál, konateľ
(ďa l ej

len .zhotovitef'')
(ďalej spoločne len .zmluvné strany" alebo jednotlivo ,.zmluvná strana")
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Il. PREAMBULA
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotovitel'a ako
úspešného uchádzača zo dňa 03.12.2021.

111. PREDMET ZMLUVY
3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo:
Oprava poškoden ých základov stožiara č. 194 na 400kV vedeni V407 Liptovská
Mara- S.N.Ves (ďalej len "dielo"}.

3.2. Rozsah diela:
3.2.1. Oprava poškodených základov stožiara č.194 na 400kV vedení V407 Liptovská Mara
- S.N.Ves v zmysle dokumentácie vypracovan ej organizáciou EGEM, s.r.o.,
Bratislava arch . č.4EGE 12973, ktorá tvorí Prílohu č.1 na CD k tejto Zmluve
v nasledovnom rozsahu:
3.2.1.1.

Oprava poškodený ch základov stožiara č.194:

3.2.1.1.1. zemné a búracie práce,
3.2.1.1 .2. základy,
3.2.1.1.3. úprava podkladov,
3.2.1.1.4. povrchové úpravy oceľovej konštrukcie,
3.2. 1.1.5. doplnkové oceľové konštrukcie ,
3.2.1.1.6. uzemnenie,
3.2.1.1.7. úprava terénu okolo stožiara,
3.2.1.1.8. spevnenie prlstupovej plochy k stožiaru
3.2.1.1.9. kotvenie stožiara

č. 194 ,

č. 194.

3.2.1.2.

Inžinierska činnost':

3.2.1.2.1.

zabezpečen i e

vstupov na pozemky pred

začatím

prác,

3.2.1.2.2. prerokovanie a úhrada vzniknutých škôd,
3.2.1.2.3. zabezpečenie koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády SR č . 396/2006
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
(ďalej len .nariadenie vlády"),
3.2.1.2.4.

zabezpečenie vytýčenia

inžinierskych sieti ,

3.2.1.2.5. vypracovanie 2 ks dokumentácie
a 2 ks v elektronickej verzii na USB
3.3.

skutočného
nosiči.

Objednávate!' sa zaväzuje riadne zhotovené dielo
dohodnutú zmluvnú cenu.

vyhotovenia v papierovej forme

prevziať

a zaplatiť zaň zhotovitel'ovi

IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA
4.1.

Zhotovite ľ

4.1. 1.

začiatok: dňom

4.1.2.

odovzdanie pracoviska: do 1O pracovných dní od nadobudnutia
Zmluvy,

sa zaväzuje

zhotoviť

nadobudnutia

dielo v nasledovných termínoch :

účinnosti

tejto Zmluvy,
účinnosti

Zmluva o dielo:
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4.1.3.

ukončenie

4.2.

Dielo bude realizované v súlade s rocnym plánom vypinania 400kV vedeni
V407 Liptovská Mara - S.N.Ves v rozsahu 5 dní v roku 2022. Uvedené termíny
vypinania vedenia môžu byť zmenené výlučne zo strany objednávatel'a, a to
v pripade nepriaznivej situácie v prenosovej sústave. V prípade zmeny termínu
vypínania vedenia bude nový termin vypinania bezodkladne oznámený zhotovitel'ovi
písomnou formou na adresu zhotoviteľa .

4.3.

Podrobný harmonogram prác tvorí Prílohu
tejto Zmluvy.

4.4.

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

4.5.

Miestom realizácie a odovzdania diela je ochranné pásmo 400 kV vedenia
V407 Liptovská Mara - S.N.Ves v úseku p . b . č. 193 -p.b . č.195.

diela: do 30.10.2022.

č. 3,

ktorá je neoddelitel'nou

súčasťou

V. CENA
5.1 . Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 111. tejto Zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a je doložená rozpočtom diela, ktorý tvori Prílohu č . 2 k tejto Zmluve. Cena
obsahuje všetky položky plnenia predmetu diela v zmysle čl ánku 111. tejto Zmluvy.
5.2. Cena za zhotovenie diela celkom je ........
{slovom

oo . . . . . . oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tri dsaťdeväťtisíc dvestopäťdesiatsedem

39 257,08 EUR bez DPH

EUR osem Centov)

z toho:
5.2.1. cena za opravu poškodených základov
v súlade s bodom 3.2.1.1. tejto Zmluvy .........
38 607,08 EUR bez DPH
5.2.2. cena za inžiniersku činnosť
v súlade s bodom 3.2.1.2. tejto Zmluvy....................................... 650,00 EUR bez DPH
oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3. Cena podra bodu 5.2. bude fakturovaná po kompletnom ukončen i celého diela
na základe záverečného protokolu o odovzdaní a prevzatf celého diela.
5.4.

Daň

z pridanej hodnoty bude uplatnená v súlade so zákonom č.222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskoršlch predpisov (ďalej len "zákon o DPH").

Vl.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cenu za zhotovenie diela podľa bodov 5.2. uhradl objednávateľ na základe faktúry
za kompletne ukončené dielo, ktorú zhotovite ľ vystavi a doruč f objednávatel'ovi
po ukončení prác v zmysle jednotlivých bodov 5.2.1. až 5.2.2. Zhotovíte!' je oprávnený
vystaviť faktúru na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela podpísaného
oboma zmluvnými stranami.
6.2. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká zhotovitel'ovi riadnym zhotovením
a odovzdaním celého diela, definovaného v bode 5.2 tejto Zmluvy objednávateľovi.
Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia celého diela, osobou objednávateľa
oprávnenou rokovať vo veciach technických a zmluvných formou písomného protokolu
o odovzdaní a prevzatí celého diela.
6.3. Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sfdla
objednávatel'a a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk.

Zmluva o dielo:
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Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú
faktúru doručenú objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.
6.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, číslo bankového účtu
v tvare IBAN a označenie čísla tejto Zmluvy podl'a evidencie objednávateľa , kód podl'a
štatistickej klasifikácie produktov (CPA). pod ktorým je dodávaný predmet fakturácie.
Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzati diela s odsúhlaseným súpisom
skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle dokumentácie uvedenej v bode 3.2.1.
tejto Zmluvy, podpísaný zástupcom zhotoviteľa a zástupcom objednávateľa - osobou
oprávnenou rokovať vo veciach technických a zmluvných.
6.5. Cenu za zhotovenie diela uhradf objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ
vystaví a doruči objednávatel'ovi do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4. tejto Zmluvy,
je objednávate!' oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa
preruši plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne ply núť doručením
opravenej faktúry objednávatel'ovi.
6.7. Lehota splatnosti faktúry je 60 dni odo
6.8.

dňa

jej doručenia objednávatel'oví.

Objednávateľ

podpisom tejto Zmluvy udel'uje 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 používani elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.9 tejto Zmluvy.

6.9. Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je zhotoviter povinný písomne
oznámiť objednávateľovi , či bude pri fakturácii podl'a tohto zmluvného vzťahu použfvať
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Plsomné oznámenie
zhotoviteľa o spôsobe fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia
objednávaterovi. V prípade doručovan ia faktúr v elektronickej forme bude v oznámení
uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané.
6.1 O. Ak si zhotoviteľ, nesplni riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.9 tejto Zmluvy, za
záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma .
6.11. Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa 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 objednávateľa
zhotovitefovi.

VIl. PODMIENKY VYKONA NIA DIELA
Povinnosti zhotovitera

7.1.

Zhotoviteľ zhotoví
nebezpečenstvo.

7.2.

Zhotovitel' pre realizáciu predmetu diela zabezpečí na svoje náklady dopravu,
materiál, skladovanie všetkých stavebných hmôt, výrobkov, strojov a zariadení ako
aj ich presun na pracovisko.

7.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov
a pracovníkov subdodávateľských spoločností.

7.4.

Zhotoviteľ

7.5.

Zhotoviter je
pracovníkov.

7.6.

Zhotovitel' si zabezpečí osobu výkon dozoru pre práce v blízkosti elektrického
napätia osobou s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov bez

dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné

sa zaväzuje pri realizácii diela
predpisy a normy platné na území SR.
povinný

zabezpečiť

dodržiavať

všeobecne záväzné právne

kvalifikovan ých

a technicky

Zmluva o dielo:
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obmedzenia napätia pod ľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR. Náklady na zabezpečenie
osoby v zmysle tohto bodu sú súčasťou zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2.
7.7.

Zhotoviteľ

7.8.

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia pracoviska si zabezpečuje
na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
likvidáciu a vypratanie pracoviska sú súčasťou zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2. tejto
Zmluvy.

ako objednávate ľom (stavebnlkom) poverená osoba zabezpečí
koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády s povinnosťam i pod ľa Prílohy
č.4 k tejto Zmluve.

zhotoviteľ

7.9.

Zhotovíte!' vyhlasuje, že má oprávnenie
Zmluvy.

7.10.

Zhotovitel' je povinný viesť stavebnomontážny denník.

7.11.

Zhotovíte!'
vstupovať

vykonávať činnosť

v rozsahu

článku

111. tejto

zabezpečí na svoje náklady stráženie pracoviska. Na pracovisko môžu
iba oprávnení pracovníci objednávateľa.

7.12.

Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.

7.13.

Oprava 400kV vedenia V407 Liptovská Mara - S.N.Ves bude zrealizovaná v súlade
so záväznými technickými normami, s použitim výrobkov zaručujúcich vlastnosti
podl'a § 47 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov.

7.14.

V prípade poškodenia zariadenia zhotovitel'om a pri znečistení životného prostredia
zodpovedá za toto v plnej miere zhotoviter. Prípadné škody týmto vzniknuté uhradí
zhotovitel' v plnej výške objednávateľoví.

7.15.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia podľa§ 542 ods. 1 Obchodného
zákonníka v tom zmysle, že zhotovite ľ znasa nebezpečenstvo škody
na zhotovovanom diele (vrátane prevzatých vecí potrebných k zhotoveniu diela), až
do odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela objednávateľom .

7.16.

Pri plnení tejto Zmluvy je zhotovitel' povinný počínal' si 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 tejto Zmluvy objednávatel'ovi škodu, zhotoviteľ sa
zaväzuje objednávatel'ovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu.

7.17.

Zhotovíte!' je povinný, najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska, predložiť
objednávateľovi kópiu Potvrdenia o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na
vykonávanú činnosť a konkrétny druh ostatného odpadu, ktorý vznikne počas
realizácie predmetu zmluvy.

Povinnosti objednávatera
7.18.

Objednávate!' zabezpečf technicko-organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti
pri práci na pracovisku v súlade s STN 34 3100, kapitola 5.3 minimálne v rozsahu:
vydanie prlkazu B, 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.

7.19.

Osoba

objednávateľa ,
odovzdať zhotoviteľovi

oprávnená rokovať vo veciach technických, sa zaväzuje
pracovisko na vykonávanie prác v súlade s článkom IV. tejto

Zmluvy.
Zmluva o dielo:
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Objednávateľ

7.20.

na

je povinný

ňom začať zhotovovať

odovzdať

pracovisko vypratané tak, aby zhotoviter mohol
dielo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

7.21.

Osoba objednávatel'a oprávnená
technický dozor.

7.22.

Osoba objednávateľa , oprávnená rokovať vo veciach
zhotoviteľovi ďa l šiu súčinnosť nevyhnutnú pre realizáciu

rokovať

vo veciach technických bude

presahuje rámec povinností stanovených touto Zmluvou

vykonávať

technických poskytne
diela, pokiaľ jej obsah

zhotoviteľovi.

VIli. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA PRED
POŽIARMI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
8. 1.

Všeobecné zmluvné podmienky
č. 6 tejto Zmluvy.

8.2.

Zhotoviteľ

zabezpečovania

BOZP a OPP sú uvedené v Prílohe

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

8.3.

Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho
vzniku až po jeho odvoz na zhodnotenie, resp . zneškodnenie.

8.4.

Zhotoviteľ odovzdá
prebytočná zemina)

oprávnenej osobe vzniknutý ostatný odpad (vybúraný betón,
pod katalógovým číslom 17 01 01 - betón a katalógovým číslom
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 v súlade s platnou
vyhláškou, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. O prevzatí odpadu oprávnenou
osobou poskytne objednávateľovi (technikovi ŽP) doklad (protokol o prevzatí odpadu,
vážny lístok, s uvedením dátumu prevzatia odpadu, katalógového čísla odpadu,
hmotnosti a miesta vzniku odpadu) najneskôr do 5 dní od odovzdania odpadu ..

IX. PREBERACIE KONANIE
9.1.

Odovzdávanie diela bude realizované po ukončeni celého diela v zmysle bodu 3.2
tejto Zmluvy. Na prevzatie celého diela vyzve zhotovíte!' písomne objednávatel'a osobu oprávnenú rokovať vo veciach technických a zmluvných najmenej 1O dní
vopred a dohodne s nim termín preberacích konan í.

9.2.

O odovzdaní a prevzatí celého diela vyhotovia zmluvné strany protokol o odovzdaní
a prevzatí celého diela, v ktorom bude opisaný stav odovzdávaného diela a zoznam
vád a nedorobkov.

9.3.

Dielo bude zhotovite ľom odovzdané a objednávatel'om prevzaté aj v pripade, že
v zápise o odovzdaní a prevzatí celého diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke
(užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v protokole o
odovzdaní a prevzatí celého diela so stanovením termínu ich odstránenia.
Objednávateľ je oprávnený až do odstránenia uvedených vád a nedorobkov zadržať
10% z ceny diela. Uvedená suma bude zhotoviteľovi uhradená do 10 dní od
písomného potvrdenia objednávatel'a, že vady a nedorobky boli odstránené.

9.4.

K odovzdaniu a prevzatiu celého diela si zhotoviter pripraví nasledovné doklady:

9.4.1. stavebnomontážny denník,
9.4.2.

osvedčenie

Zmluvy,

o akosti použitých materiálov a konštrukcii v zmysle bodu 7.14. tejto

9.4.3. návrh protokolu o odovzdaní a prevzat[ celého diela,
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9.4.4. dve vyhotovenia dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podl'a skutočného
stavu vykonaných prác v papierovej forme a dve vyhotovenia v elektronickej verz.ii na
CD nosiči,
9.4.5. správu o odbornej prehliadke a skúške po ukončeni diela pred uvedením 400kV
vedenia V407 do prevádzky,
9.4.6. zoznam užívatel'ov (vlastníkov) pozemkov s uvedením konkrétnych úsekov vedenia,
ktorým bola spôsobená a uhradená škoda s prehlásením užívateľov (vlastníkov)
o uhradení škody v plnom rozsahu a zoznam už ívateľov (vlastníkov), ktorým škoda
nebola spôsobená, resp. prehlásenie zhotoviteľa d iela o likvidácii škôd.

X. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
10.1 . Zhotovíte!' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podl'a podmienok tejto
Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi a platnými normami. Zhotoviteľ
poskytuje na dielo záruku odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi.
10.2.

Záručná

doba je 60 mesiacov a začína p lynúť odo dňa písomného prevzatia celého
protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela podpísaným osobou
objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických a zmluvných .

diela
10.3.

Objednávate!' je povinný
bezodkladne po jej zistení.

10.4.

Počas záručnej

doby má objednávate!' právo požadovať od zhotoviteľa odstránenie
vád diela a zhotovitel' je povinný tieto vady bezodplatne odstrániť. Termín na
odstránenie vád si zmluvné strany dohodnú písomne formou zápisu, ktorý bude
obsahovať popis vád a lehoty na odstránenie. V prípade, že dohoda nebude
uzatvorená do 5 dn f od ich písomného oznámenia, určí primeraný termín
na odstránenie reklamovaných vád objednávateľ.

10.5.

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

reklamáciu

vady

diela

upl atn iť

písomnou

formou

Xl. ÚROKY Z OMEŠKANIA, NÁHRADA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY
11 .1.

V prlpade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončen ím a odovzdaním diela, má
objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 8% p.a.
z ceny diela zá 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 pokuty sa použije 1M
EURIBOR rovný nule.

11.2.

V prípade omeškania objednávate ľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej
faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR
+ 8% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby. 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.

11 .3. Ak zhotovite ľ neodstráni vady a nedorobky v lehote dohodnutej alebo určenej podra
bodu 10.4. tejto Zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, maximálne však
v celkovej výške 1O % zo zmluvnej ceny diela.
11.4. V prípade porušenia povinností podl'a čl. VIl. bod 7.6., 7.8. tejto Zmluvy, škody
a sankcie týmto vzniknuté uhradí zhotovíte!' v plnej výške objednávateľovi.
11 .5. Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podra čl. XIII . tejto Zmluvy je zhotoviteľ
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR .
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11.6.

Akékoľvek

porušenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP, OPP,
ochrany životného prostredia zo strany zhotovitel'a zaznamená objednávateľ
(technický dozor) v stavebnomontážnom denníku. Za každé takéto porušenie môže
objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu v zmysle "Všeobecných zmluvných podmienok
zabezpečovania BOZP a OPP", viď. Príloha č.6 tejto Zmluvy. Pracovník zhotoviteľa ,
ktorý opakovane poruší uvedené povinnosti, sa bude posudzova ť ako osoba
nespôsobilé k výkonu činností súvisiacich s realizáciou a vstup na pracovisko mu
bude zakázaný. Porušením Zmluvy v zmysle ustanovení§ 344 a nasl. Obchodného
zákonníka a teda možným dôvodom oprávňujúcim objednávateľa na okamžité
odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje nesplnenie povinnosti v zmysle bodu 8.4.tejto
Zmluvy. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa podl'a bodu 8.4. tejto Zmluvy je
zhotovíte!' povinný nahradiť objednávatel'ovi škodu , ktorá objednávatel'ovi vznikla, a to
v celom rozsahu. Povinnosť náhrady škody za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa
bodu 8.4. tejto Zmluvy sa vzťahuje najmä na prípadné sankcie pre objednávatera zo
strany príslušných orgánov štátnej správy, resp. súdnych orgánov.

11.7. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo objednávate ľa na uplatnenie náhrady
škody spôsobenej porušením zmluvných povinností zhotovitel'om. Suma zmluvnej
pokut~ sa nezapočítava do výšky náhrady škody.
11.8. V prípade, ak zhotoviteľ svojim konaním pri realizácii diela spôsobí prerušenie
prenosu elektrickej energie na zariadení v majetku objednávateľa , je zhotoviter
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR. Suma zmluvnej pokuty sa
nezapočítava do výšky náhrady škody.
11.9. Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podl'a čl. XVI. bod 16.4 tejto Zmluvy je
zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Eur.

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, núdzový stav a pod.
12.3. Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolnostr vylučujúcich zodpovednosť, je
zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa
minimalizovali riziká zn iče nia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo
iné škody.
12.4.

Rozsah a spôsob vykonania opatreni na zabezpečenie diela podl'a bodu 12.3.
a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred
vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotovitel'.

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

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 informácií,
dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov,
projektov, fotografii, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkorvek
iných médii nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchko ľvek materiálov,
ktoré budú pri použiti týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie
obsahovať.
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13.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výl učne pre
potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácii bude podliehať
predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávatel'a.

13.3. Zhotovitel' sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného
súhlasu objednávatera iba subdodávateľom , dodávateľom a zamestnancom týchto
subjektov, ale len tým, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné
informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela.
13.4.

Zhotoviter nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutne pre
potreby oprávnených osôb, zaviazaných m lčanlivosťou .

13.5. Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba povereni zástupcovia
objednávate ľa.

XIV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

S poukazom na skutočnosť, že pri výkone činnosti zhotovitel'a podľa tejto Zmluvy
dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, je potrebné upraviť
vzájomné vzťahy medzi objednávatel'om ako prevádzkovateľom a zhotoviteľom ako
sprostredkovateľom , ktoré sa spravujú nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. aprlla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o vernom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GOPR") a zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých
zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") (Nariadenie GDPR a
Zákon o ochrane osobných údajov spolu ďalej len "Legislativa o ochrane
osobných údajov").
Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene
prevádzkovateľa za účelom výkonu majetkovoprávnych úkonov. Dotknutými osobam i
na účely spracúvania osobných údajov podľa tejto Zmluvy sú fyzické osoby vlastniace
pozemky nachádzajúce sa v trase llniovej stavby SEPS.
Na spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby, nakoľko
právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR, alternatívne plnenie zákonných povinnosti prevádzkovatel'a v
zmysle článku 6 ods. 1 plsm. c} Nariadenia GDPR. altematlvne oprávnený záujem
prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, a to s ohľadom
na príslušnú povahu spracúvania osobných údajov.
Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané v informačnom systéme osobných
údajov: Zmluvné vzťahy . Predmetom spracúvania bude bežná kategória osobných
údajov, a to v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého pobytu dotknutej osoby. Sprostredkovatel' vykonáva spracúvanie osobných
údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to z databázy
informačného systému osobných údajov podľa tohto bodu.
Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba za
podmienok stanovených v Legislatíve o ochrane osobných údajov a v tejto Zmluve,
pričom je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi dotknutých osôb všetky povolené
spracovatel'ské operácie uvedené v čl. 4 ods. 2 Nariadenia GDPR s výnimkou ich
prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a to tak, aby naplnil účel
tejto Zmluvy.
Prevádzkovateľ
poskytuje
sprostredkovateľovi
všeobecný
súhlas,
aby
sprostredkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovatel'a.
Sprostredkovatel' je povinný informovať prevádzkovatel'a o akýchkoľvek zamýšl'aných
zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalšieh sprostredkovatel'ov, čím
sa prevádzkovatel'ovi dáva možnosť namietať voči takýmto zmenám. V prípade, ak
prevádzkovateľ
namieta voči osobe ďalši eho sprostredkovateľa, nie je
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sprostredkovateľ oprávnený takého ďalš ieho sprostredkovateľa poveriť spracúvaním
osobných údajov dotknutých osôb.
14. 7. Ak sprostredk ovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľs kých či nnost i v
mene
prevádzkovateľa
ďalšieho
sprostredkovatera,
tomuto
ďalšiemu
sprostredkovatel'ovi sa prostredníctvom zmluvy zaväzuje uložiť rovnaké povinnosti
ochrany údajov, ako sa stanovujú v tejto Zmluve, a to predovšetkým povinnosť
poskytnúť dostatočné záruky na vykonanie primeranýc h technických a organizačnýc h
opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie splňalo požiadavky Nariadenia GDPR
a tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že ak tento ďa lší sprostredkovatel'
nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, pôvodný sprostredkovateľ zostáva voči
prevádzkovatel'ovi plne zodpovedný za plnenie povinnosti tohto ďalš ieh o
sprostredkovatera.
14.8. Sprostredkovatel' vyhlasuje, že poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných
technických a organizačných opatreni tak, aby spracúvanie osobných údajov spfňalo
požiadavky Legislatívy o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana
práv dotknutej osoby, pričom aj s poukazom na toto vyhlásenie sprostredkovatel'a ho
prevádzkovate!' poveril spracúvanim osobných údajov v jeho mene. Prevádzkovate ľ
je oprávnený požadovať od sprostredkovatel'a preukázanie splnenia všetkých
povinností, vrátane vykonania všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení, na
ochranu osobných údajov.
14.9. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovatel'a, ak
má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje Legislatíva o ochrane osobných
údajov.
14.1O. Sprostredkovateľ je oprávnený na základe tejto Zmluvy v mene prevádzkovatel'a
začať so spracúvanim osobných údajov dotknutých osôb odo dňa úči nnosti tejto
Zmluvy. Doba spracúvania osobných údajov je zhodná s dobou trvania zmluvného
vzťahu založeného touto Zmluvou.
14.11 . Prevádzkovateľ je oprávnený najmä:
14.11.1.
Kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy žiadať od sprostredkovateľa pravdivé
písomné potvrdenie o tom, či splňa alebo nespíňa podmienky pre výkon činnosti
podra tejto Zmluvy a ďal šie povinnosti, ktoré ustanovuje Legislatíva o ochrane
osobných údajov.
14.11.2. Po predchádzajúcom písomnom oznámeni adresovanom sprostredkovatel'ovi
vykonať u sprostredkovatera osobný audit aj v prítomnosti prevádzkovate ľom
určených osôb za účelom zistenia, či si sprostredkovateľ plni svoje povinnosti v
zmysle Legislativy o ochrane osobných údajov, pričom sprostredkovatel' je
povinný mu poskytnúť všetku súčinnosť k riadnemu vykonaniu tohto auditu.
14.1 1.3. Žiadať od sprostredkovatera kompletné informácie o spracúvaní osobných
údajov dotknutých osôb v zmysle tejto Zmluvy.
14.12. Prevádzkovate!' je povinný poskytnúť sprostredkovatel'ovi správny a úplný zoznam
osobných údajov dotknutých osôb tak, aby s prostredkovateľovi bolo umožnené riadne
a včas plniť svoje povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.
14.13. Sprostredkovatel' je povinný najmä:
14.13.1.
Spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov
prevádzkovate ľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
14.13.2. Zachováva ť mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými pride do styku, a to aj po
skočení poverenia, ako aj zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať
osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť a dôvernosť o informáciách, o
ktorých sa dozvedeli.
14.13.3.
Spracúvať osobné údaje len na určený účel podfa bodu 14.2 tejto Zmluvy.
14.13.4.
Spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú
určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie .
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Spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich
spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade s
Legislatívou o ochrane osobných údajov.
14.13.6. Neposkytovať a nesprístupňovať osobné údaje bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prevádzkovateľa , okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo
sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov
podl'a tejto Zmluvy alebo povinnost' poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných
údajov vyplýva z osobitných právnych predpjsov alebo na základe rozhodnutia
orgánu verejnej moci.
14.13.7.
Udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene.
14.13.8. Vykonať opatrenia zamerané na bezpečnosť spracúvania osobných údajov podl'a
čl. 32 Nariadenia GDPR.
14.13.9.
Dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovate ľa uvedené v čl. 28
ods. 2 a 4 Nariadenia GDPR a v tejto Zmluve.
14.13.1O. Po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť a
pomôcť prevádzkovatel'ovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami
pri plnení jeho povinností reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby
ustanovených v kapitole 111 Nariadenia GDPR.
14.13.11. Poskytnúť súčinnosť a pomôcť prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností
podľa čl. 32 až 36 Nariadenia GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania a
informácie dostupné sprostredkovateľovi.
14.1 3.12. Bezodkladne
a preukázateľne
prevádzkovatel'ovi
oznámiť
akýkoľvek
bezpečnostný incident, ktorý vznikne v súvislosti so spracúvaním osobných
údajov v zmysle tejto Zmluvy. V oznámení podľa predchádzajúcej vety je
sprostredkovateľ povinný bezpečnostný incident detailne opfsať, uviesť
závažnosť porušenia ochrany osobných údajov a odporúčania pre dotknutú
fyzickú osobu, ako zmierniť potenciálne nepriaznivé dôsledky,
14.13.13. Vymazať osobné údaje dotknutých osôb bezodkladne pod dosiahnutí účelu
spracúvania osobných údajov. V prlpade pochybnosti o vzniku povinnosti
vymazať osobné údaje dotknutých osôb je sprostredkovatel' povinný obrátiť sa na
prevádzkovateľa so žiadosťou o usmernenre. Prevádzkovateľ je oprávnený
žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o výmaze osobných údajov a
sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť . Týmto nie
sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich
sprostredkovateľovi povinnosti uchovávania týchto osobných údajov.
14.13.14. Po ukončeni poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe
rozhodnutia prevádzkovateľa všetky osobné údaje (t. j. aj dokumenty obsahujúce
osobné údaje) vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce
kópie, ak právo Únie alebo právo členského štátu nepožaduje uchovávanie
týchto osobných údajov.
14.13.15. Poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie
splnenia povinností stanovených v čl. 28 Nariadenia GDPR a umožniť audity, ako
aj kontroly vykonávané prevádzkovateľom alebo iným auditorom, ktorého poveril
prevádzkovateľ a prispievať k nim.
14.13.16. Viesť v súlade s Nariadenlm GDPR záznamy o všetkých kategóriách
spracovaterských čínností , ktoré vykonal v mene prevádzkovatera.
14.13.17. Prevádzkovatel'a bezodkladne informovať o potrebe opravy, alebo vymazania
nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, o ktorých sa dozvie.
14.14. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovatera vyplývajúce z Legislativy
o ochrane osobných údajov a z tejto Zmluvy sú pre obe zmluvné strany záväzné po
celú dobu trvania tejto Zmluvy.
14.15. V prípade ak sprostredkovatel' poruší akúkoľvek svoju povinnosť založenú týmto
článkom Zmluvy, je povinný uhradiť prevádzkovaterovi zmluvnú pokutu vo výške

14.13.5.
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5.000,- EUR, a to za každé jednotlivé porušenie. Dohodou o zmluvnej pokute nie je
dotknutý nárok prevádzkovateľa na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú
pokutu.
14.16. V prípade, ak sa sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
dopustí porušenia legislatívy o ochrane osobných údajov a/alebo tejto Zmluvy a
uplatnený nárok tretej osoby na náhradu tým spôsobenej škody bude uspokojený
prevádzkovateľom , vzniká prevádzkovate ľovi voči sprostredkovateľovi právo regresu,
t.j. nárok na náhradu poskytnutého plnenia spolu s príslušenstvom, ako aj právo na
náhradu akejkoľvek ďalšej majetkovej, ako aj nemajetkovej ujmy, ktorá v tejto
súvislosti prevádzkovate l'ovi vznikla, a to v lehote 1O dni odo dňa doručenia výzvy
sprostredkovateľovi .

14.17. V prípade, ak sa sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
dopustí porušenia legislatívy o ochrane osobných údajov a/alebo tejto Zmluvy a z
tohto dôvodu alebo v súvislosti s tým bude prevádzkovateľovi zo strany príslušných
dozorných orgánov uložená pokuta a/alebo iná peňažná sankcia, vzniká
prevádzkovateľovi voči sprostredkovateľovi právo regresu, t.j. nárok na náhradu
zaplatenej pokuty, resp. inej sankcie spolu s príslušenstvom, a to v lehote 10 dní odo
dňa doručenia výzvy sprostredkovatel'ovi. Tým nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa
na náhradu akejkoľvek ďalšej majetkovej, ako aj nemajetkovej ujmy, ktorá v tejto
súvislosti prevádzkovaterovi vznikla.

XV. UKONČENIE ZMLUVY
15.1. Túto Zmluvu je možné
Zmluvy.

ukončiť

dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto

15.2.

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

15.3.

Za podstatné porušenie Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy dohodli zmluvné
strany tieto prípady porušenia záväzkov:

15.3.1. ak bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať práce chybne, t. j . v rozpore
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, v technologických postupoch,
v technických normách, alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Musí
ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený objednávatel'om v priebehu zhotovenia
diela, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstráni! v primeranej lehote stanovenej
objednávateľom alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval ,
15.3.2. ak zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávan í diela tak, že to bude nasvedčovať
tomu, že termín dokončenia , odovzdania a prevzatia diela nebude dodržaný pre
okolnosti na jeho strane, pričom musí ísť o postup, na ktorý bol zhotoviteľ upozornený
objednávateľom v priebehu zhotovovania diela, a ktorý napriek tomuto upozorneniu
neodstráni! v primeranej lehote poskytnutej na tento účel objednávateľom alebo
v takom postupe naďalej pokračoval ,
15.3.3. ak je omeškanie zhotovitel'a s realizáciou diela oproti termrnom uvedeným
v člá nku IV. tejto Zmluvy a vo vecnom a časovom harmonograme prác v Prilohe č. 3
k tejto Zmluve o viac ako 30 dni,
15.4.

Nepodstatným porušenim tejto Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných
podmienok tejto Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 15.3. tejto Zmluvy.
Na nepodstatné porušenie tejto Zmluvy objednávateľ zhotovitel'a plsomne upozorní.
Po opakovanom porušení tejto istej zmluvnej povinnosti je objednávateľ oprávnený
od tejto Zmluvy odstúpiť.
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15.5.

Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované
porušenia, ktoré nie sú
podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povin
ností v zmysle bodu 101
preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/
24/EÚ z 26. februára 2014
o verejnom obstarávaní a o zrušeni smernice 2004/18/ES
a v zmysle § 32 ods. 1
plsm. h) zákona č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávan
í a o zmene a doplneni
niektorých predpisov.

15.6.

Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia
písomného oznámenia
o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstú
pením sa zrušuje táto
Zmluva ex nunc a zhotoviter je povinný zastaviť všetky práce
na zhotovovanom diele
do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti objednávat
eľom a je oprávnený na
základe zápisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom obom
a zmluvnými stranami)
vzniknuté náklady fakturovať . Vzniknuté preukázané a
objednávate ľom uznané
náklady objednávate!' uhradí do 30 dní.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
16.1. Táto Zmluva nadobúda
stranami.

platnosť

a

účinnosť dňom

jej podpísania obidvoma zmluvnými

16.2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len písom
nou dohodou zmluvných strán
vo forme člslovaných dodatkov k tejto Zmluve.
16.3.

Neoddelite ľnou súčast'ou

tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 - Dokumentácia na CD nosiči ,
Príloha č.2 - Rozpočet diela,
Príloha č .3 - Harmonogram prác,
Príloha č.4- Povinnosti koordinátora bezpečnosti,
Prfloha č . 5- Zoznam subdodávateľov ,
Príloha č.6- Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania
BOZP a OPP.
16.4. Zoznam subdodávateľov podra Prílohy č. 5 k tejto
Zmluve je možné menit' len na
základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán formo
u dodatku k tejto Zmluve,
ktorého obsahom bude nový zoznam subdodávatel'ov.
16.5. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopfsoc
h, z ktorých si dve ponechá
objednávateľ a dve zhotoviteľ.
16.6.

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

16.7.

Pre prípad sporu na základe tejto Zmluvy sa dojednáva
republiky a rozhodným právom je slovenské právo.

príslušnosť

súdu Slovenskej

16.8. V tejto Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzí zmluv
nými stranami, týkajúca sa
predmetu tejto Zmluvy. Táto Zmluva nahrádza akéko
fvek doterajšie ponuky,
korešpondenciu a vyrozumenia uskutočnené medzí zmluv
nými stranami, či už
v písomnej (vrátane elektronickej) alebo ústnej podobe.
16.9.

Pokia!' by niektoré z ustanovení tejto Zmluv y bolo, alebo
sa sta lo neúčinným ,
neplatným, nezákonným alebo nevykonatefným (ďalej
aj ako "vada pôvodného
ustanovenia"), nebude tým dotknutá, ani obmedzená
platnosť ,
účinnosť
a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluv
né 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, obsiah nutých v zrušenom
ustanovení.

Zmluva o dielo:
Oprava poškodených základov stožíara č. 194 na 400kV vedení
V407 Liptovská Mara- S.N.Ves

13 z 14

.,ô.10. 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 § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
.informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov {zákon o slobode informácií) v
· znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností ,
· ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie
obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú.
Taktiež nie je dotknuté ustanovenie čl. Vl. ods. 2 tejto Zmluvy.

16.11. Zmluvné strany sa dohodli, že

povinnosť doručiť písomnosť sa povazuje
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvo m 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 zhotoviteľa uvedená v tejto Zmluve, pokiaľ
objednávate!' alebo zhotoviteľ preukázateľne neoznámil druhej strane zmenu svojho
sídla, resp. inú adresu na doručovanie .

16.12. 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, určíte a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú
spôsobilé na 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.

16.13.

Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom
spoločnosti SEPS s názvom ,. Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke
spoločnosti SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a
ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany 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 Čadci, dňa

V Bratislave, dňa ....
Za objednávater~

Za zhotoviteľa:

~di~~~pek ······

Ing. Peter Dovhun
generálny riaditer

konateľ

.... "i~g. ~iroslav Janf!a\
vrchný

rrer

úsek}Yprevádzky
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