
Císlo zmluvy Objednávatel'a: 2021-0360-1156330 
Císlo zmluvy Poskytovateľa: 

SERVISNÁ ZMLUVA 

uzavretá podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (d"alej len "Obchodný zákonník") 

Objednávateľ: 

obchodné meno: 

sídlo: 

právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

zapísaný v registri: 

zastúpený: 

bankové spojenie: 

l BAN: 

osoby oprávnené rokovať vo 
veciach technických: 

veciach zmluvných: 

(d"alej len "Objednávateľ"). 
Poskytovateľ: 

obchodné meno: 

sídlo: 

právna forma: 

IČO: 
DIČ: 

IČDPH: 
zapísaný v registri: 

zastúpený: 

bankové spojenie: 

l BAN: 

osoby oprávnené rokovať vo 
veciach technických: 

veciach zmluvných: 

( d"alej len "Poskytovateľ") 

Článok l. 

Zmluvné strany 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Mlynské nivy 59/A, 824 84, Bratislava 

akciová spoločnosť 

35 829 141 

2020261342 

SK 2020261342 

Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava l. 

oddiel: Sa, vložka číslo: 2906/B 

Ing. Peter Dovhun, generálny riaditel' 

p. Juraj Saktor, vrchný riaditeľ ICT 

Tatra banka, a.s., č.ú. 2620191900/1100 

SK30 1100 0000 0026 2019 1900 

SWIFT (BIC): TATRSKBX 

Ing. Anton Hrebeňár, vedúci odboru správy 
a zabezpečenia ASDR 

Ing. Vladimír Beňo, výkonný riaditeľ sekcie technickej 
podpory SED a ASDR 

Hitachi Energy Slovakia, s. r. o. 

Tuhovská 29, 831 06 Bratislava 

spoločnosť s ručením obmedzeným 

52 366 081 

2121033607 

SK2121033607 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, 

odd. Sro, vi. č. 13727 4/B 

l ng. Peter Leščinský, PhD., konateľ 

Deutsche Bank AG 

DE52500700100853005700 

SWIFT( BIC): DEUTDEFF 

Ing. Ján Lukačin, obchodný manažér 
Ing. Július Pleva, projektový manažér 

Ing. Marek Kentoš, obchodný manažér pre servis 

(d"alej spoločne ako ,.zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "zmluvná strana"). 
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Článok ll. 

Preambula 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Servisnej zmluvy (ďalej len "Zmluva") je výberové konanie 
a ponuka Poskytovatel'a zo dňa 08.12.2021. 

Článok Ili. 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovatel'a poskytovať Objednávatel'ovi 
v rozsahu podl'a Prílohy č. 1 Zmluvy na zariadeniach podl'a Prílohy č. 2 Zmluvy technickú 
podporu pre zabezpečenie správnej funkčnosti hardvéru a softvéru riadiacich systémov 
ABB, prevádzkovaných Objednávatel'om (ďalej len "servisné služby") a záväzok 
Objednávatel'a prevziať a zaplatiť Poskytovatel'ovi cenu za servisné služby podľa čl. V. 
tejto Zmluvy. 

3.2 Súčasťou poskytovania servisných služieb nie je: 

3.2.1 odstraňovanie porúch, ktorých príčina nevyplýva z časti zariadení dodaných 
Poskytovatel'om (prenosové zariadenia, poruchy na rozhraniach cudzích prístrojov); 

3.2.2 odstraňovanie porúch, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou, ako aj 
zásahmi iných osôb, resp. zmenou riešenia, pri ktorej dôjde k nedodržaniu 
predpísaných prevádzkových parametrov zariadení v zmysle projektu skutočného 
vyhotovenia; 

3.2.3 servisné zásahy na vyžiadanie prevyšujúce sumu 13 7 40,- € bez DPH ročne, budú 
fakturované Objednávatel'ovi osobitne na základe Objednávatel'om odsúhlasenej 
cenovej ponuky Poskytovatel'a. Táto činnosť alebo poskytnutie riešenia, bude 
realizovaná na základe objednávky nad rámec predmetu tejto Zmluvy. 

3.2.4 podpora pre aplikácie, ktoré nedodal Poskytovatel', 

3.2.5 periodická archivácia dát riadiacich systémov. 

3.3 Servisné služby nad rámec tejto Zmluvy poskytne Poskytovatel' až na základe dohody 
technických zástupcov zmluvných strán o rozsahu a cene týchto servisných služieb 
nad rámec Zmluvy a na základe Poskytovatel'om potvrdenej objednávky. 

3.4 Servisné služby Poskytovatel' vykonáva cez vzdialený prístup alebo u Objednávatel'a 
(on-site). 

Článok IV. 

Čas a miesto plnenia 

4.1 Poskytovatel' sa zaväzuje poskytovať servisné služby Objednávatel'ovi odo dňa účinnosti 
tejto Zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na tri roky odo dňa nadobudnutia 
jej účinnosti. 

4.2 Servisné služby sa Poskytovatel' zaväzuje poskytovať na mieste, vzdialeným pripojením 
a na technických zariadeniach (hardware, ďalej aj "HW") a programovom vybavení 
(software, ďalej aj "SW", HW a SW ďalej spoločne len "vybavenie"), uvedenom v liste 
konfigurácie, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy. 
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4.3 Rozsah, miesto a spôsob poskytovania servisných služieb na vybavenie je uvedený 
v popise výkonov technickej podpory, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

Článok V. 

Cena 

5.1 Cena za servisné služby podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

5.2 Cena za servisné služby podl'a tejto Zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných 
strán vo výške 78 225,- EUR/rok, slovom: sedemdesiatosemtisíc dvestodvadsaťpäť 
EUR/rok, z toho: 

5.2.1 paušálna cena za Hot-line, profylaktiku RIS, profylaktiku- regulácia, pohotovosť 24/7, 
kybernetickú bezpečnosť je 58 985,- EUR/rok, slovom: päťdesiatosemtisíc 
deväťstoosemdesiatpäť EUR/rok; 

5.2.2 cena za predpokladané náklady na činnosti v rámci vyžiadaných servisných 
zásahov/rok je 13 740,- EUR/rok, slovom: trinásťtisíc sedemstoštyridsať EUR/rok; 

5.2.3 cena za predpokladané náklady na materiál a opravy je 5 500,- EUR/rok, slovom: 
päťtisíc päťsto EUR/rok. Všetky uvedené ceny sú bez DPH. 

5.3 Náklady podl'a bodu 5.2.2 a 5.2.3 budú čerpané maximálne do uvedenej sumy a len na 
základe skutočne zrealizovaných servisných zásahov a dodaných materiálov podl'a 
podmienok uvedených v bode 6.1.2 a 6.1.3 

5.4 K cene dohodnutej podl'a bodu 5.2 tejto Zmluvy bude fakturovaná DPH v zmysle zákona 
č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon o DPH"). 

Článok Vl. 

Platobné podmienky 

6.1 Cena za servisné služby podl'a tejto Zmluvy bude fakturovaná Poskytovatel'om 
Objednávatel'ovi mesačne, pričom každá mesačná faktúra bude pozostávať: 

6.1.1 z 1/12 paušálnej ročnej zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2.1, t.j. 4 915,42 ,-EUR; 

6.1.2 z ceny vypočítanej na základe skutočne zrealizovaných servisných zásahov 
za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorá bude ako súčet ceny - Paušál na 
vycestovanie, ktorý je pevne daný pre každú lokalitu (viď. tab. "Paušál na vycestovanie"), 
ďalej z ceny za činnosti vykonané na lokalite, ktorá bude daná ako súčin skutočne 
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odpracovaných hodín a jednotkovej ceny 70,- EUR!človekohodinu a z ceny 180 -
EUR/výjazd za projektové riadenie servisného zásahu. 

Paušál na vycestovanie 

Bošáca 140 

Vel'ký 280 

l 

P. 

Vol' a 490 

Senica 280 

Križovany 280 

6.1.3 z ceny za skutočne dodaný materiál a opravy za predchádzajúci mesiac. 

6.2 Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Dňom vzniku 
daňovej povinnosti je posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa servisné služby 
poskytovali. Poskytovatel' je oprávnený vystaviť mesačnú faktúru na základe protokolu 
o odsúhlasení výkonov, podpísaného za obe zmluvné strany osobami oprávnenými 
rokovať vo veciach technických. 

6.3 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká Poskytovatel'ovi riadnym plnením servisných 
služieb podl'a tejto Zmluvy. 

6.4 Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona o DPH, označenie Zmluvy 
podl'a evidencie Objednávatel'a, protokol o odsúhlasení výkonov a číslo bankového účtu 
v tvare IBAN. 

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4 tejto Zmluvy, 
je Objednávate!' oprávnený vrátiť ju Poskytovatel'ovi na doplnenie. V takom prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry Objednávatel'ovi. 

6.6 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
Objednávatel'a a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. 
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú 
faktúru doručenú Objednávatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy. 

6. 7 Objednávate!' podpisom tejto Zmluvy udel'uje Poskytovatel'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 používaní elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.8 Zmluvy. 

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

6.9 Ak si Poskytovatel', nesplní riadne a včas svoju povinnosť podl'a bodu 6.8 tejto Zmluvy, 
za záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.1 O Poskytovatel' 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 Poskytovatel'ovi. 

6.11 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávatel'ovi. 

6.12 Adresa Objednávatel'a pre zasielanie faktúr je : 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava. 

Článok VIl. 

Záručná doba- zodpovednosť za vady, a vlastnícke právo 

7.1 Pri oprave poškodených častí zariadení výmenou a pri ich dodávke podl'a tejto Zmluvy 
nadobúda Objednávate!' vlastnícke právo k týmto zariadeniam až úplným zaplatením 
dohodnutej ceny za zariadenia. 

7.2 Poskytovatel' poskytuje záruku na opravené alebo vymenené hardvérové komponenty 
v dÍžke 12 mesiacov od ich opravy alebo výmeny, na základe protokolu o vykonaní 
servisného zásahu. 

7.3 Počas záručnej doby Poskytovatel' bezplatne odstráni všetky vady, za ktoré zodpovedá. 
O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ. Pre nahlasovanie vád a reakčnú 
dobu v súvislosti s týmto článkom platia podmienky podl'a čl. VIli. tejto Zmluvy. Riadnym 
a včasným odstránením vady zanikajú všetky nároky Objednávatel'a z tejto vady. 

Článok VIli. 

Podmienky poskytovania servisnej služby 

8.1 Ak oprávnené osoby Objednávatel'a žiadajú Poskytovatel'a o servisnú službu, sú mu 
povinné oznámiť: 

8.1.1 svoje obchodné meno, 

8.1.2 miesto, kde sa má servisná služba poskytnúť, 

8.1.3 telefónne číslo a meno osoby, s ktorou sa Poskytovatel' má skontaktovať, 

8.1.4 typ/model zariadenia a jeho výrobné sériové/produktové číslo, 

8.1.5 podrobný opis požiadavky/problému, spôsob a čas vzniknutia závady, 

a to súčasne telefonicky i písomne e-mailom na tieto kontakty : 

Ing. Július Pleva, +421 905 532 018, julius.pleva@hitachienergy.com 
Ing. Radoslav Huňora, +421 905 324178, radoslav.hunora@hitachienergy.com 

8.2. Horúca linka. 

8.2.1 Pre potreby Objednávatel'a podl'a bodu 8.1 tejto Zmluvy bude zriadená telefonická 
služba na telefónnom čísle +421 918 726 720, na ktorej bude možné nahlásiť poruchu 
a získať nepretržite akékol'vek informácie ohl'adom servisovaných systémov. Táto služba 
bude odpovedať aj na dopyty, ktoré nemajú charakter nahlasovania poruchy. 

8.2.2 Poskytovatel' sa zaväzuje zabezpečiť možnosť nahlasovania porúch každý deň v týždni 
po celý rok od 0:00 do 24:00 hod. Telefonická technická podpora a konzultácie 
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sú k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00. Doba reakcie po nahlásení 
poruchy je zo strany Poskytovatel'a do 48 hodín. 

8.3 Nahlasovanie porúch a odstraňovanie porúch. 

8.3.1 Nahlasovanie porúch riadiacich systémov vykonávajú Objednávatel'om poverení 
zamestnanci uvedení v Prílohe č.6 - Zoznam oprávnených osôb, telefonicky a 
písomne (elektronickou poštou cez Internet alebo faxom) priamo zamestnancom 
Poskytovateľa, ktorí vykonávajú servisné zabezpečenie. 

8.3.2 Po telefonickom nahlásení a opise chyby zamestnanci Objednávatel'a a Poskytovatel'a 
spoločne túto chybu bližšie špecifikujú, prípadne odstránia. Ak ide o chybu, ktorá 
nebráni prevádzkovaniu riadiaceho systému, dohodnú sa vzájomne na postupe 
a termíne odstránenia tejto chyby. V prípade, že zmluvné strany nedosiahnu dohodu 
v zmysle predchádzajúcej vety, Poskytovateľ chybu odstráni v čo najkratšom 
možnom termíne. 

8.3.3 V prípade fatálnych chýb a chýb brániacim prevádzke riadiaceho systému 
zamestnanci Poskytovatel'a v súčinnosti so zamestnancami Objednávateľa uvedú 
riadiaci systém do prevádzky schopného stavu, pomocou komponentov a zariadení, 
ktoré majú k dispozícii, ako náhradné diely alebo zapožičaných ekvivalentných 
komponentov a zariadení z iných prevádzkovaných projektov a zákaziek, najneskôr 
do 2 dní od špecifikácie chyby. 

8.3.4 V prípade, že to nebude možné do 2 dní, vyvinie Poskytovatel' v súčinnosti 
s Objednávatel'om maximálne úsilie na obnovenie prevádzky schopného stavu 
systému v čo najkratšom možnom čase. 

Následne Poskytovatel' vykoná kroky na obnovenie celkovej funkčnosti systému. 

Po vykonaní servisného zásahu vystaví zamestnanec Poskytovatel'a Protokol 
o vykonaní servisného zásahu, ktorý bude odsúhlasený a podpísaný osobami 
Objednávatel'a a Poskytovatel'a oprávnenými rokovať vo veciach technických. 

8.4 Poskytovatel' predloží po podpise Zmluvy podrobný zoznam servisovaných zariadení 
s informáciami požadovanými v bode 8.1.4 tejto Zmluvy (typ/model zariadenia a jeho 
výrobné sériové/produktové číslo). 

Článok IX. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

9.1 Objednávate!' sa prostredníctvom osôb oprávnených rokovať vo veciach technických 
a zmluvných zaväzuje, že pre riadne plnenie záväzkov Poskytovatel'a z tejto Zmluvy 
poskytne tomuto primeranú súčinnosť, a to najmä tým, že: 

9.1.1 ku dňu podpisu tejto Zmluvy umožní Poskytovatel'ovi vzdialený prístup k vybaveniu 
podl'a popisu v Prílohe č.1 a pri realizácií servisnej služby umožní Poskytovatel'ovi 
vzdialený prístup do systému v Poskytovatel'om požadovanej lehote; 

9.1.2 pri vyžiadaní servisnej služby oznámi najpresnejší možný popis chyby a príslušné 
sprievodné okolnosti pri vzniku chyby. Zásahy Poskytovatel'a z dôvodu falošných 
chybových hlásení budú fakturované osobitne, na základe Objednávatel'om 
odsúhlasenej cenovej ponuky Poskytovatel'a; 

9.1.3 zabezpečí prístup povereným pracovníkom Poskytovatel'a na pracoviská 
Objednávatel'a v rozsahu potrebnom na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy vrátane 
potrebného prístupu ku všetkým častiam zariadenia, predovšetkým musia byť 
zabezpečené všetky prístupové práva elektronického spracovania dát, ktoré 
sú potrebné pre poskytnutie servisných služieb (napr. heslá); 
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9.1.4 v prípade potreby na základe žiadosti Poskytovatel'a dočasne, alebo počas 
celého trvania výkonu servisnej služby zabezpečí odstavenie celého zariadenia 
alebo jednotlivej časti zariadenia; 

9.1.5 v prípade potreby na základe žiadosti Poskytovatel'a zabezpečí prítomnosť 
zodpovedného zamestnanca Objednávatel'a, ktorý je oboznámený so zariadením; 

9.1.6 určí osobu oprávnenú potvrdiť poskytnuté výkony, pracovnú dobu a výmenu 
materiálov a overiť správu o údržbe. Touto osobou je až do oznámenia zmeny osoba 
oprávnená rokovať vo veciach technických; 

9.1. 7 poskytne Poskytovatel'ovi pre vykonanie servisných činností v čo najkratšom čase 
operátora, podklady a prostriedky potrebné k analýze požiadavky (ako napr. 
inštalačné média, programy, dokumentáciu, prevádzkový denník udalostí, protokoly, 
chybové výpisy- pokial' to technický stav zariadení umožňuje); 

9.1.8 v prípade potreby doriešenia väzieb na spolupracujúce systémy, ktoré sú mimo 
rozsah dodávky , zabezpečí potrebný rozsah súčinnosti tretích osôb; 

9.1.9 potvrdí protokolárne odsúhlasenie výkonov bez zbytočného odkladu po tom, ako boli 
riadne uskutočnené. 

9.2 Ak v dôsledku poruchy vybavenia došlo k vzniku chyby na inom vybavení, ktoré nie je 
predmetom tejto Zmluvy, Poskytovatel' nebude povinný uskutočniť opravu na inom 
vybavení v rámci tejto Zmluvy. 

9.3 Poskytovatel' je oslobodený od plnenia svojich povinností v období, počas ktorého 
Objednávate!' neuhradil platby splatné podl'a tejto Zmluvy a je oprávnený prerušiť 
vykonávanie predmetu tejto Zmluvy dovtedy, kým nebudú takéto platby zo strany 
Objednávatel'a uhradené. 

9.4 Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať osobu oprávnenú rokovať 

vo veciach technických na strane Objednávatel'a o všetkých zistených zranitel'nostiach 
riadiaceho informačného systému zistených pri plnení predmetu zmluvy. 

9.5 Počas platnosti tejto Zmluvy sa Objednávate!' zaväzuje používať na vybavení, ktoré 
je predmetom servisných služieb v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy jedine servisné 
služby Poskytovatel'a. 

9.6 Objednávate!' sa zaväzuje dodržiavať technické a prevádzkové podmienky a parametre 
prostredia podl'a projektu skutočného vyhotovenia. 

9. 7 Poskytovatel' je oprávnený pre účely plnenia záväzkov z tejto Zmluvy použiť plnenia 
tretích osôb len na základe písomného odsúhlasenia technického zástupcu 
Objednávateľa. 

9.8 Poskytovatel' sa pri realizácií výkonov technickej podpory zaväzuje plniť aj povinnosti, 
ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 - Výkony technickej podpory. 

Článok X. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi 
a ochrana životného prostredia 

10.1 Objednávate!' v zmysle rozsahu predmetu Zmluvy zabezpečí pred začatím jej plnenia 
pre zodpovedného vedúceho pracovníka Poskytovatel'a poučenie zamerané 
na problematiku dodržiavania predpisov BOZP a OPP v zmysle Prílohy č.4. tejto 
Zmluvy. 

10.2 Poskytovatel' v zmysle rozsahu predmetu Zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom 
rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce svojich pracovníkov a zaväzuje sa pri realizácii 
servisných služieb v priestoroch Objednávatel'a dodržiavať nasledovné vnútorné 
predpisy Objednávatel'a: Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
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uvedené v Prílohe č. 4. a Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej 
bezpečnosti uvedené v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 

10.3 Poskytovateľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Poskytovateľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za 
vzniknutý odpad od jeho vzniku až po jeho odvoz na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. 
Poskytovatel' je povinný najneskôr pri podpise zmluvy predložiť objednávatel'ovi kópiu 
Potvrdenia o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na konkrétny druh ostatného 
odpadu (k. č. 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35), ktorý vznikne počas realizácie predmetu zmluvy. 

Článok Xl. 

Úroky z omeškania, náhrada škody a zmluvné pokuty 

11.1 V prípade omeškania Objednávatel'a s úhradou ceny za služby podľa platobných 
podmienok má Poskytovatel' právo na úrok z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 8% 
p.a. z fakturovanej čiastky za každý i začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 
jednej štvrťročnej splátky. 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. Úrok 
z omeškania je splatný do 60 dní odo dňa písomnej výzvy od Poskytovateľa. Úrok z 
omeškania je splatný do 60 dní odo dňa doručenia faktúry od Poskytovateľa. 

11.2 Ak Poskytovatel' nezačne s odstraňovaním vád predmetu plnenia podľa čl. VIli tejto 
Zmluvy, môže si Objednávate!' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1 %zo zmluvnej ceny 
podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy za každý deň omeškania, maximálne však v celkovej výške 
10% zo zmluvnej ceny. 

11.3 Ak Poskytovateľ neodstráni vady v lehote dohodnutej alebo určenej podľa čl. VIli bod 
8.3.2 a 8.3.3 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2 tejto Zmluvy za každý deň 
omeškania, maximálne však vo výške 15% zo zmluvnej ceny. 

11.4 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa čl. XII tejto Zmluvy je Poskytovatel' 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR. 

11.5 Poskytovatel' nebude v omeškaní, ak jeho záväzok na plnenia/činnosti podl'a tejto 
Zmluvy nemohol byť riadne a včas splnený pre to, že Objednávate!' mu z akéhokol'vek 
dôvodu, riadne a včas neposkytol súčinnosť povinnú podľa tejto Zmluvy - lehoty pre 
plnenia/činnosti Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy sa predlžia o dobu trvania 
neposkytnutia súčinnosti. 

11.6 Poskytovateľ ani Objednávateľ nebudú v omeškaní, ak záväzok na plnenia, alebo 
činnosti podľa tejto Zmluvy nemohli riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí 
tejto Zmluvy vznikli v dôsledku nimi nepredvídateľných a neodvrátitel'ných skutočností 
mimoriadnej povahy (vyššia moc) - lehoty pre plnenia, alebo činnosti Poskytovateľa 
a Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa predlžia o dobu zodpovedajúcu dobe trvania 
takýchto okolností. Nárok na zmluvnú pokutu počas trvania okolnosti vyššej moci 
nevzniká. 

11.7 Pri vzniku niektorej okolnosti vyššej moci bude postihnutá strana druhú stranu bez 
zbytočného odkladu písomne informovať. 

11.8 V prípade, ak okolnosť vyššej moci bude trvať viac ako štyri (4) kalendárne mesiace 
a po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany nedohodnú na ďalšom postupe, má 
ktorákoľvek zmluvná strana právo od Zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou 

a účinnosťou. 
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11.9 Ak vznikne pri realizácii Zmluvy Objednávatel'ovi škoda, zodpovedá Poskytovatel' 
za škodu len vtedy, ak preukázatel'ne poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, 
pričom Poskytovatel' bude povinný nahradiť Objednávatel'ovi iba priamu škodu. Nárok 
na náhradu nepriamych škôd (napr. náklady financovania, náklady na zaobstaranie 
náhrady elektrickej energie, náklady na viazaný kapitál, škody na základe zmlúv s treťou 
stranou, stavieb a za škody spôsobené stratou údajov a informácií) ako aj ušlého zisku 
(napr. škody z výpadku produkcie, zo straty príjmov, z výpadku z využívania, z výpadku 
energie) sú vylúčené. Celková výška náhrad škôd, ktoré si bude môcť Objednávate!' 
spolu uplatniť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy proti Poskytovatel'ovi, vrátane 
zmluvných pokút, nepresiahne v žiadnom prípade ročne 100 % z ceny za servisné 
služby za rok, a to aj v prípade viacerých škôd, bez ohl'adu na ich počet. Objednávate!' 
uznáva, že v čase vzniku záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy nemôže Poskytovatel' ako 
možný dôsledok porušenia jeho povinností pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy , alebo 
inak v súvislosti s touto Zmluvou predvídať škody celkovo ročne vyššie ako 1 OO % 
z ceny za servisné služby. 

11.1 OAk je to možné a účelné, môže Poskytovatel' škodu na zariadení, za ktorú zodpovedá, 
odstrániť uvedením zariadenia do pôvodného stavu na svoje náklady 
len na základe písomného odsúhlasenia osoby Objednávatel'a oprávneného rokovať 
vo veciach zmluvných. 

Článok XII. 

Ochrana dôverných informácií 

12.1 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, 
fotografií, výkresov, špecifikácií, softvérových programov a akýchkol'vek iných médií 
nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkol'vek materiálov, ktoré budú pri 
použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať. 

12.2 Poskytovatel' sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne 
pre potreby poskytovania servisných služieb. Akékol'vek ďalšie použitie informácií bude 
podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávatel'a. 

12.3 Poskytovatel' sa zaväzuje prezradiť/poskytnúť dôverné informácie len na základe 
písomného súhlasu iba subdodávatel'om, dodávatel'om a zamestnancom týchto 
subjektov ale len tým, ktorí preukázatel'ne potrebujú poznať takéto dôverné informácie 
pre účely riadneho a včasného poskytovania servisných služieb v zmysle tejto Zmluvy. 

12.4 Poskytovatel' nebude robiť kópie dôverných informácií, pokial' to nebude nevyhnutné 
pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. 

12.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
Objednávatel'a. 

12.6 Objednávate!' sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté 
Poskytovatel'om výlučne pre potreby realizácie tejto Zmluvy. Akékol'vek ďalšie použitie 
informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovatel'a. 

Článok XIII. 

Ukončenie Zmluvy 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva môže byť ukončená vzájomnou dohodou oboch 
zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od tejto Zmluvy. 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatne zmluvné 
záväzky, dohodnuté v tejto Zmluve, má druhá zmluvná strana právo okamžite odstúpiť 
od tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného 
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zákonníka a je možné ho uplatniť do 30 dní od času, keď sa strana, ktorá chce právo 
odstúpenia od tejto Zmluvy využiť, dozvedela o podstatnom porušení tejto Zmluvy. 

13.3 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia 
záväzkov: 

13.3.1 ak bude Poskytovatel' v omeškaní s poskytnutím servisných služieb o viac ako 
1 O kalendárnych dní; 

13.3.2 ak Poskytovatel' poruší povinnosť zachovávania mlčanlivosti alebo iných povinností 
vyplývajúcich mu z čl. XII Zmluvy; 

13.3.3 ak je Objednávate!' v omeškaní so zaplatením ceny o viac ako 30 dní; 

13.3.4 ak je Objednávate!' v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti o viac ako 15 dní. 

13.4 Nepodstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok tejto Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 13.3 Zmluvy. 
Na nepodstatné porušenie tejto Zmluvy zmluvná strana písomne upozorní druhú 
zmluvnú stranu, ktorá porušuje záväzky dohodnuté v tejto Zmluve. Po opakovanom 
porušení tej istej zmluvnej povinnosti je dotknutá zmluvná strana oprávnená od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

13.5 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 obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

13.6 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, 
že v prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľ uhradí Poskytovatel'ovi odmenu 
za servisné služby, poskytnuté Poskytovatel'om do dňa odstúpenia od Zmluvy. 
Poskytovatel' má zároveň nárok na náhradu nákladov, ktoré mu preukázatel'ne vznikli 
v súvislosti s plnením Zmluvy ku dňu odstúpenia od Zmluvy, ak dôvodom odstúpenia od 
Zmluvy bolo porušenie Zmluvy zo strany Objednávatel'a. 

13.7 Rozsah poskytnutých servisných služieb a vynaložených nákladov v zmysle bodu 13.6 
Zmluvy bude protokolárne odsúhlasený a podpísaný osobami Objednávatel'a 
a Poskytovatel'a oprávnenými rokovať vo veciach technických. 

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať 
Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť prvý 
deň kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 01.01.2022. 

14.2 Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 - Výkony technickej podpory. 
Príloha č. 2 - List konfigurácie . 
Príloha č. 3 -Všeobecné dodacie podmienky Hitachi. 
Príloha č. 4- Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP. 
Príloha č. 5 -Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej 

bezpečnosti. 
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených osôb 
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Príloha č. 7 -Zabezpečenie plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 
povinností. 

14.3 Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednost' pred ustanoveniami VDP- Príloha č.3 Zmluvy. 

14.4 Pohl'adávky vzniknuté pri plnení tejto Zmluvy, alebo akokol'vek inak v súvislosti s touto 
Zmluvou možno započítal' len písomnou dohodou zmluvných strán. 

14.5 Záväzky a práva vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou majú trval' 
aj po skončení tejto Zmluvy, trvajú aj po jej skončení. 

14.6 Zmluvné plnenie zo strany Poskytovatel'a a Objednávatel'a platí za podmienky, 
že nevzniknú žiadne obmedzenia na základe národných a medzinárodných obchodných 
a colných právnych predpisov, ako ani žiadne embargá (a/alebo iné sankcie). V prípade, 
že takéto obmedzenia vzniknú, zmluvné strany sa zaväzujú začat' rokovania o zmene 
Zmluvy, ktorá by tieto obmedzenia zohl'adňovala. Pokial' sa zmluvné strany nedohodnú 
ani do 4 mesiacov od začatia rokovaní, sú Poskytovatel' a Objednávate!' oprávnení 
od Zmluvy odstúpil'. 

14.7 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. 

14.8 Pre prípad sporu na základe tejto Zmluvy sa dojednáva príslušnost' súdu Slovenskej 
republiky a rozhodným právom je slovenské právo. 

14.9 Pokial' by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 
nezákonným alebo nevykonatel'ným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"}, 
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnost', účinnost' a vykonateľnost' 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 ustanovení. 

14.10 Táto Zmluva môže byt' menená alebo doplňovaná len písomnou formou označenou 
ako číslované dodatky k tejto Zmluve podpísané oboma zmluvnými stranami. 

14.11 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po dvoch dostane každá 
zmluvná strana. 

14.12 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 doplnení 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 bodu 14.1 tejto Zmluvy. 

14.13 Nakol'ko spoločnost' SEPS je prevádzkovatel'om základnej služby v sektore Energetika, 
podsektor Elektroenergetika v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ,.Zákon o kybernetickej bezpečnosti") a predmetom Zmluvy sú činnosti, ktoré 
súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov spoločnosti SEPS, Zmluvné strany 
sú povinné prijat' a dodržiaval' bezpečnostné opatrenia a plnil' notifikačné povinnosti 
podl'a Zákona o kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečit' kybernetickú 
bezpečnost' sietí a informačných systémov spoločnosti SEPS počas celej doby trvania 
zmluvného vzt'ahu založeného Zmluvou. Podmienky a spôsob zabezpečenia plnenia 
bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností Zmluvných strán je vymedzený 
v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddelitel'nou súčasťou. 
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14.14 S poukazom na skutočnosť, že v rámci poskytovania služby moze dochádzať 

k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, Poskytovatel' je povinný poskytovať 
služby tak, aby boli plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré 
ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady {EÚ) 2016/679 z 27. aprlla 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 doplneni 
niektorých zákonov (spolu ďalej len .Legislatfva o ochrane osobných údajov") v zneni 
ich prípadných neskorších zmien. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby 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. 

14.15 Poskytovateľ 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 spracúvanr osobných údajov a o voľnom 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. 

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

V Bratislave dňa: 

Za Poskvtovatl;!fa 

--~~~~~eter Leščin~ký, PhD. 
konatel' ) 
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V Bratislave dňa: 

Za Objednávatera 

Ing. Peter Dovhun 
generálnv riaditel' 

--------------~~~~~--~-'~--------

p. Juraj Saktor 
vrchný riaditeľ úseku ICT 
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