
číslo Zmluvy Objednávatera: 2021-0171-1180530 

číslo Zmluvy Zhotovitel'a: 03/2021 

ZMLUVA O DIELO 

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

(ďalej len "Zmluva") 

1.1 Objednávateľ; 

Sídlo: 

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 len "Objednávateľ"} 

1.2 Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

Zap!saný: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

Menom spoločnosti koná: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: 

technických: 

(ďalej len "Zhotoviteľ") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Mlynské nivy č. 59/A 
824 84 Bratislava 26 

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

35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 

Tatra banka, a.s., Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Ing. Peter Dovhun - predseda predstavenstva 

Marián Širanec, MBA - podpredseda predstavenstva 

Ing. Peter Náhly, výkonný riaditel' sekcie investícií ESt 
Peter Stúpala, vedúci odboru rekonštrukcií 
Ing. Vladimír Beňo, výkonný riaditeľ sekcie tech. pod. SED a 
ASDR 
Ing. Branislav Balko, výkonný riaditeľ sekcie prev. správy S 

LiV Elektra, a.s. 

Priemyselná 10, 821 09 Bratislava 

OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 2170/B 
35 769 840 
2020275048 
SK2020275048 

TATRA BANKA, a.s. 
2627726082/1100 
SK84 1100 0000 0026 2772 6082 
TATRSKBX 

Ing. Peter Zajac, predseda predstavenstva 

Ing. Erik Vicena. podpredseda predstavenstva 

Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditeľ 

Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditel' 

(ďalej spoločne aj ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako "Zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka Zhotoviteľa ako 
úspešného uchádzača zo dňa 12.07.2021. 

111. PREDMETZMLUVY 

3.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť dielo: "Inovácia RIS - centrála v ESt 
Medzibrod"- realizácia stavby"(ďalej len .. Dielo"). 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu Prllohy č . 1 tejto Zmluvy: 

3.2.1 vypracovať Dokumentáciu pre realizáciu stavby (ďalej len "DRS"), 

3.2.2 demontáž existujúcich zariadení, dodávka, montáž a konfigurácia nových zariadení 
Prevádzkového súboru (ďalej len "PS") 31 , 

3.2.3 vykonať individuálne skúšky, predkomplexné a komplexné skúšky 

3.2.4 vykonať úradnú skúšku, 

3.2.5 zabezpečiť súvisiacu inžiniersku činnosť, 

3.2.6 vypracovať Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej len "DSV"). 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu. 

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v samostatných etapách, ktoré budú tvoriť samostatné 
časti Diela, s celkovým ukončením do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.2 Základné termíny realizácie Diela sú nasledovné: 

4.2.1 Začiatok realizácie Diela: dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.2.2 Odovzdanie staveniska: do 21 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je Objednávateľ 
povinný zvolať rokovanie so Zhotovitel'om za účelom dohodnutia podmienok a termínu 
odovzdania staveniska. 
Objednávate!' odovzdá Zhotovitel'ovi stavenisko za podmienky predloženia dokladov podľa 
bodu 8.6 a bodu 7.2.2.29 tejto Zmluvy. Objednávateľ nie je v omeškaní s odovzdaním 
staveniska Zhotovitel'ovi do momentu predloženia dokladov podľa bodu 8.6 a bodu 7.2.2.29 
tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a . 

4.2.3 Ukončenie realizácie Diela: jednotlivé časti Diela v zmysle fakturačných etáp a ich 
termínov plnenia, uvedených v bodoch 6.2.1 až 6.2.4 Zmluvy, s termínom celkového 
ukončenia Diela do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.3 Miesto plnenia: Elektrická stanica Medzibrod, katastrálne územie Medzibrod, okres Banská 
Bystrica, kraj Banskobystrický. 

4.4 Zhotovíte!' je oprávnený odovzdať Dielo alebo jeho časť pred dohodnutým termínom len so 
súhlasom Objednávateľa. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný aktualizovať a dodržiavať časový plán resp. harmonogram postupu 
výstavby Diela (ďalej len "HMG") v zmysle bodu 7.2.2.15 tejto Zmluvy. 

4.6 Záväzok vykonať Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela na mieste stanovenom 
v tejto Zmluve. Podmienky odovzdania a prevzatia Diela sú uvedené v čl. X. tejto Zmluvy. 
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V. CENA 

5.1 Cena za vykonané Dielo podl'a čl. 111. Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán podl'a 
ust. § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená 
oceneným Výkazom výmer Diela, ktorý tvorí Prllohu č. 3 tejto Zmluvy. 

5.2 Cena za vykonanie Diela podl'a Zmluvy je: 168 247,58 EUR bez DPH. 

Slovom stošesťdesiatosemtisícdvestoštyridsaťsedem a 58/100 EUR bez DPH. 

5.3 K cene dohodnutej podl'a bodu 5.2 tejto Zmluvy bude uplatnená DPH v zmysle zákona 
č . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (dalej len ,.Zákon 
o DPH") platným v deň vzniku daňovej povinnosti. 

5.4 V cene v zmysle bodu 5.2 tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa vynaložené 
na vykonanie Diela, ako aj náklady na škody spôsobené tretím osobám pri plnení zmluvných 
povinnosti a prípadné ekologické škody spôsobené Zhotoviteľom a aj výkony, ktoré nie sú 
zahrnuté vo výkaze výmer, ale boli súčasťou súťažných podkladov vo výberovom konaní, 
ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto Zmluvy. 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu uvedenú v čl. V. tejto Zmluvy, ak Zhotovíte!' dodá 
Dielo riadne a včas. 

6.2 Zhotovenie a fakturácia Diela je rozdelená do vecne a finančne vymedzených častí Diela, 
ktoré sú súčasne i fakturačnými etapami v tomto členeni: 

6.2.1 Čiastkové plnenie (faktúra č. 1) 
Dodanie Objednávateľom odsúhlasenej DRS. 
Termin: do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

6.2.2 Čiastkové plnenie (faktúra č. 2) 
Dodávka nových zariadení pre PS 31. 

Hodnota: 

Termín: do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

Hodnota: 

6.2.3 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3) 

3 852,80 EUR 

103 478,73 EUR 

Demontáž existujúcich zariadení, montáž a konfigurácia nových zariadení pre PS 31 
a uvedenie do prevádzky. 
Termín: do 17 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

Hodnota: 59 124,05 EUR 

6.2.4 Čiastkové plnenie (faktúra č. 4) 
Dodanie Objednávateľom odsúhlasenej DSV. 
Termín: do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

Hodnota: 1 792,00 EUR 

6.3 Hodnoty fakturačných etáp uvedené v bodoch 6.2.1 až 6.2.4 tejto Zmluvy sú uvedené bez 
DPH a ich súčet sa rovná cene uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy. 

6.4 Právo na zaplatenie ceny rozdelenej v zmysle bodu 6.2 tejto Zmluvy, vzniká Zhotovitel'ovi 
riadnym vykonaním Diela alebo jeho časti. Deň vzniku daňovej povinnosti je deň písomného 
odsúhlasenia protokolu o splnení fakturačnej etapy Objednávateľom v zmysle bodov 6.8 
a 6.9 tejto Zmluvy. 

6.5 Objednávate!' sa zaväzuje zaplatiť cenu uvedenú v čl. V. tejto Zmluvy, na základe 
čiastkových faktúr, ktoré Zhotovíte!' vystaví v zmysle bodov 6.2.1 až 6.2.4 a doručí 
Objednávatel'ovi do 15 (pätnástich) dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
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6.6 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na adresu 
sídla Objednávateľa a v elektronickej forme, ak bola doručená výlučne na adresu 
efakturv@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje 
za elektronickú faktúru doručenú Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. 

6. 7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitostí podľa Zákona o DPH, označenie čísla tejto 
Zmluvy podl'a evidencie Objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare !BAN a kód 
štatistickej klasifikácie produktov podl'a činnosti (CPA). 

6.8 Prílohami jednotlivých faktúr bude odsúhlasený Protokol o splnení fakturačnej etapy, ktorého 
prílohou bude: 

6.8.1 Zisťovací protokol podl'a skutočného množstva vykonaných prác a dodávok Zhotovitel'a 
v súlade s oceneným Výkazom výmer Diela (Priloha č. 3 tejto Zmluvy), 

6.8.2 rozčlenenie fakturovanej ceny za vykonané práce a dodávky vo Výkaze výmer 
komponentného členenia vypracovaného v súlade s dokumentom Komponentné členenie 
dlhodobého hmotného majetku SEPS, ktorá tvorí Prflohu č. 16 tejto Zmluvy, 

6.8.3 príslušný preberací protokol Diela alebo jeho častí v zmysle Prílohy č.13 tejto Zmluvy, ak 
predmetom fakturačnej etapy je uvedenie Diela alebo jeho časti do prevádzky alebo 
v zmysle Prílohy č. 14 ak predmetom fakturačnej etapy je vypracovanie projektovej 
dokumentácie, 

6.8.4 Zisťovací protokol bude dodaný v papierovej forme a na CD/OVO nosiči vo formáte .xls. 

6.9 Protokol o splnení fakturačnej etapy, vypracuje Zhotovíte!' a predloží ho na odsúhlasenie 
Objednávatel'oví. Za Objednávatel'a majú právo odsúhlasiť Protokol o splnení fakturačnej 
etapy osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a zmluvných. V prípade, že dôjde 
k zmenám týchto zamestnancov, tieto zmeny budú oznámené Zhotoviteľovi. 

6.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitostí podľa bodov 6. 7, 6.8 a 6.9 tejto Zmluvy, 
je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa ukončí 
plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
Objednávateľovi . 

6.11 Lehota splatností faktúry je 60 (šesťdesiat) dní od dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

6.12 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia 
§ 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej 
forme, za podmienky predchádzajúceho informovania Objednávatel'a o používaní 
elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 6.13 Zmluvy. 

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

6.14 Ak si Zhotovíte!', nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.13 tejto Zmluvy, za 
záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.15 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o zmenu formy fakturácie aj 
v priebehu trvania tejto Zmluvy. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa 
písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

6.16 V prípade omeškania Objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej 
faktúry má Zhotovíte!' 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 

7.1 Povinnosti Objednávatera 

7 .1.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko za účelom vykonávania 
Diela v termíne určenom v bode 4.2.2 tejto Zmluvy a to písomne formou záznamu 
o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

7.1.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko pripravené tak, aby Zhotoviteľ mohol na 
ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou (ďalej len "PD") a podmienkami 
tejto Zmluvy. 

7 .1.3 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú pre vykonávanie Diela, 
pokiaľ jej rozsah presahuje rámec povinností stanovených touto Zmluvou. 

7.1.4 Objednávate!' je oprávnený vykonávať technický dozor. 

7.1 .5 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, zamestnanci 
odstraňujúci poruchový stav po dohode Objednávatel'a so Zhotovitel'om. 

7.1.6 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu pracovníkov Zhotovitel'a a jeho všetkých 
subdodávateľov z pohľadu riadneho plnenia povinností pri zhotovovaní diela v zmysle 
tejto Zmluvy, všetkých súvisiacich právnych predpisov, vrátane riadneho dodržiavania 
podmienok bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia. Objednávate!' je 
oprávnený vykonávať kontrolu Zhotovitel'a a jeho všetkých subdodávateľov aj z pozície 
Zhotovitel'a alebo subdodávateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s riadnym plnením 
platných pracovnoprávnych predpisov, vrátane sociálneho zabezpečenia vo vzťahu 
k pracovníkom podiel'ajúcich sa na plnení tejto Zmluvy. V prípade zistenia akéhokoľvek 
nedostatku či porušenia stanovených povinností Objednávateľ upozorní Zhotoviteľa , ktorý 
je povinný zabezpečiť nápravu vzniknutej situácie. Ak nedôjde k dostatočnej náprave 
vzniknutej situácie do 30 dní od písomného upozornenia Objednávateľom, alebo sa zistí 
opätovne rovnaké pochybenie, Objednávate!' je oprávnený uložiť Zhotovitel'ovi zmluvnú 
pokutu podľa bodu 12.7 tejto Zmluvy. 

7.2 Povinnosti Zhotoviteľa 

7.2.1 Záväzné podmienky pre vypracovanie a vyhotovenie DRS: 

7 .2.1.1 Zhotoviteľ je povinný počas vypracovávania DRS zvolávať a viesť rokovania. 

7.2.1.2 Rokovania sa budú konať spravidla v sídle Objednávatel'a v Bratislave, pokia!' sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. 

7 .2.1.3 Zhotovíte!' je povinný najneskôr 1 O (desať) pracovných dní pred rokovaním elektronicky 
zaslať program rokovania, predmetné výkresy, schémy a navrhované riešenie, prípadne 
varianty riešenia jednotlivých navrhovaných bodov rokovania. Výkresové podklady pre 
rokovanie musia byť vo formáte .pdf plne kompatibilnom s formátom Acrobat Reader 
Ver.6, textové alebo tabuľkové podklady vo formáte kompatibilnom s programami 
MS Word, alebo MS Excel. 

7 .2.1.4 Vstupné rokovanie sa uskutoční najneskôr do 21 (dvadsaťjeden) dní od uzatvorenia tejto 
Zmluvy. Na vstupnom rokovaní bude Zhotoviteľovi poskytnutý zoznam zamestnancov 
Objednávateľa oprávnených vyjadrovať sa k DRS za jednotlivé odborné oblasti 
a zoznam zamestnancov Objednávatel'a oprávnených podpisovať zápisy z rokovaní. 

7.2.1.5 Priebežné rokovania sa uskutočnia podľa potreby, minimálne 1x mesačne. 
Na priebežnom rokovaní musia byť odsúhlasené najmä jednopólové schémy, blokové 
schémy, rozmiestnenie prístrojov, priebežné obvody, odchýlky od zadaných riešení, 
odchýlky od dohodnutých typov zariadení a podobne. V prípade zmien je nevyhnutné 
postupovať podl'a čl. IX. tejto Zmluvy. 

7.2.1.6 Zápisy z rokovaní vypracováva Zhotoviter. Zápis sa stáva záväzným po jeho 
odsúhlasení oboma Zmluvnými stranami. V prípade, že je rozpor zápisu 
s ustanoveniami tejto Zmluvy, má prednosť táto Zmluva. 
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7 .2.1. 7 DRS musí byť spracovaná jednotne po stránke označovania, štrukturalizácie, spôsobu 
vypracovania a vyhotovenia v zmysle Interného štandardu č. 15, ktorý je súčasťou 
Prílohy č. 8 tejto Zmluvy. 

7 .2.1.8 Finálna štruktúra, skompletizovanie a vyhotovenie DRS (typy zakladačov, obalov, väzieb 
a pod) bude dohodnutá na priebežnom rokovaní. 

7.2.1.9 Zhotovíte!' odovzdá Objednávateľovi DRS na pripomienkovanie v jednom vyhotovení 
v digitálnej forme na CD/OVO nosiči obsahujúcom všetky dokumenty vo formáte dát 
programov ich vypracovania, a aj vo formáte .pdf. Objednávate!' odovzdá do 15 (pätnásť) 
dní Zhotoviteľovi pripomienky k DRS. 

7.2.1.10 Zhotovitel' zapracuje pripomienky a do 14 (štrnástich) dní od doručenia pripomienok 
vyhotoví a odovzdá čistopis DRS osobe oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných 
v troch vyhotoveniach v papierovej forme a v dvoch vyhotoveniach v digitálnej forme 
na CD/OVO nosiči obsahujúcom všetky dokumenty vo formáte dát programov ich 
vypracovania, a aj vo formáte .pdf. DRS bude schválená technickou inšpekciou (ďalej 
len "TI") alebo inou oprávnenou právnickou osobou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 
Z. z.. Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí DRS, môže byť vydaný Protokol 
o splnení fakturačnej etapy. Odsúhlasením DRS nestráca Objednávateľ nárok na 
bezodplatné vykonanie zmien dokumentácie, ak sa v projekte vyskytnú chyby brániace 
správnej funkcii zariadení, alebo ak sa dodatočné zistí Objednávateľom neschválená 
odchýlka od technickej časti súťažných podkladov. 

7 .2.1 .11 Nadväznosti a prepojenia na zariadenia existujúcej technológie, ktoré nie sú súčasťou 
DRS, musia byť kompletné a adresne správne zakreslené, to znamená, že prepojenia 
musia byť označené správnou funkciou a káblom. Nadväzujúce existujúce zariadenia 
musia byť označené správnym názvom, číslom svorkovnice a číslom svorky. 
Nesprávne zakreslenie alebo neúplnosť nadväznosti a prepojeni na existujúcu 
technológiu je závažnou chybou Diela. 

7 .2.1 .12 Zhotoviteľ je povinný každú zmenu oproti Dokumentácii pre výber zhotoviteľa ktorá 
tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len "DVZ") odkonzultovať s Objednávatel'om 
a zabezpečiť odsúhlasenie zmeny generálnym projektantom. Práce dotknuté touto 
zmenou je možné realizovať až po odsúhlasení zmeny Objednávateľom. 

7.2.2 Záväzné podmienky pre vykonávanie Diela: 

7 .2.2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými 
podkladmi, pričom sa zaväzuje pri vykonávani Diela postupovať s odbornou 
starostlivosťou. 

7.2.2.2 Zástupca Zhotovitel'a musí plynulo ovládať slovenský resp. český jazyk. Rokovacím 
a komunikačným jazykom medzi Objednávatel'om a Zhotovitel'om pri plneni predmetu 
tejto Zmluvy je slovenský jazyk resp. český jazyk. 

7.2.2.3 Zhotoviteľ je povinný si sám zabezpečiť vlastný personál alebo iných pracovníkov, ktorí 
sú nevyhnutn l na efektfvne vykonanie prác, resp. poskytovanie služby v rozsahu, úrovni, 
kvalite a lehotách požadovaných touto Zmluvou. súťažnými podkladmi, najmä opisom 
rozsahu predmetu Zmluvy a záväzkami Zhotovitel'a uvedenými v ponuke. 

7.2.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude zamestnávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom 
najímať personál Objednávateľa, ktorý sa zúčastňoval alebo sa zúčastňuje na realizácii 
Diela a to až do ukončenia Zmluvy. 

7.2.2.5 Personál Zhotoviteľa bude riadne a plne kvalifikovaný, kompetentný a bude mať 
dostatočné skúsenosti vo svojich príslušných odboroch a profesiách. Objednávateľ je 
oprávnený od Zhotovitel'a vyžadovať, aby odvolal (alebo zabezpečil odvolanie) 
ktoréhokoľvek člena personálu Zhotovitel'a, ktorý podľa názoru Objednávatel'a: 

7.2.2.5.1 trvalo nesprávne plni svoje pracovné povinnosti, 

7.2.2.5.2 si plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo, 
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7.2.2.5.3 neplní alebo porušuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo právneho poriadku alebo 

7 .2.2.5.4 sa trvalo správa tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu životného 
prostredia. 

V prípade, ak je to potrebné, Zhotoviteľ potom vymenuje alebo zabezpečí 
vymenovanie vhodnej náhradnej osoby. 

7 .2.2.6 Vzhľadom na rozsah riešenia a v záujme zabezpečenia efektívneho plnenia všetkých 
krokov Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ preukázal disponibilitu špecialistom 
(alebo tímom špecialistov) na každý SW a HW, ktorý bude nasadzovať. Všetky 
konfigurácie musí pred odovzdaním do prevádzky verifikovať výrobca, alebo výrobcom 
vyškolený špecialista. 

Minimálne požadujeme participáciu špecialistu (alebo tím špecialistov): 

a) IEC62443 Design specialist - návrh a úpravy v sieťovej topológii z pohľadu 
bezpečnosti priemyselných sietí, 

b) špecialista na konfiguráciu uzlových komunikačných eternetových zariadeni pre typ 
NGFW dodaný dodávateľom v zmysle špecifikácií, 

c) špecialista na navrhovanie topológie eternetových sietí, 
d)špecialista na konfiguráciu serverov dodávaných dodávatel'om v zmysle špecifikácií, 
e) špecialista na konfiguráciu každého dodávaného softvéru systému SCAD A. 

7.2.2.7 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v súlade 
so zásadami poctivého obchodného styku. t.j. najmä uhradiť subdodávateľom 
dohodnutú cenu za riadne a včasné poskytnutie príslušných čiastkových služieb/prác 
alebo činností v rámci prác/služby do 30 (tridsiatich) dni od uhradenia faktúry 
Objednávateľom. 

7.2.2.8 S poukazom na skutočnosť, že v rámci Diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných 
údajov dotknutých osôb, zhotovíte!' 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 doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len 
"Legislatíva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. 
Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné 
bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu 
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane 
osobných údajov. 

7.2.2.9 Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 

7.2.2.10 Ak Zhotoviteľ bude realizovať Dielo v spolupráci so subdodávateľmi, Zhotoviteľ 
vypracuje zoznam subdodávateľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy 
(Príloha č. 4 ). 

7 .2.2.11 V priebehu realizácie Diela, Zhotoviteľ vykoná, zabezpečí a je povinný dodržiavať 
v rámci predmetu a ceny Diela: 

7 .2.2.11.1 vedenie stavebného denníka, pričom určenie rozsahu a spôsobu jeho vedenia je 
uvedené v Prílohe č. 15 tejto Zmluvy, 

7.2.2.11.2 organizovanie kontrolných porád a vypracovávanie zápisov z týchto porád, termíny 
hlavných kontrolných porád budú dohodnuté na prvom vstupnom rokovaní, 

7 .2.2.11.3 základný a detailný inžiniering t.j. koordináciu inžinierskych, projektových, výrobných, 
dodávateľských a realizačných činností , 

7.2.2.11.4 dopravu, 

7.2.2.11.5 kontrolu kvality dodávok a materiálu, 

7.2.2.11.6 montážne činnosti , 
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7.2.2.11. 7 zmluvné zabezpečenie dodávok, subdodávok a výkonov, 

7.2.2.11.8 činnosti kompletizácie, 

7.2.2.11.9 skúšky, prípravu na uvádzanie do prevádzky, uvedenie do prevádzky, v súlade 
s Prílohou č. 9 tejto Zmluvy (Podmienky vykonania preukázatel'ných skúšok), 

7 .2.2.11.1 O oboznámenie zamestnancov užívateľského útvaru Objednávateľa s novými 
technologickými zariadeniami. 

7.2.2.12 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje 
Zhotoviteľ. Náklady na projekt zariadenia staveniska, vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny podľa čl. V. 
tejto Zmluvy. 

7.2.2.13 Zhotoviteľ po ukončení Diela protokolárne odovzdá vypratané a upravené stavenisko 
Objednávateľovi. 

7 .2.2.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 

7 .2.2.15 Zhotovitel' je povinný aktualizovať HMG a zabezpečiť jeho odsúhlasenie 
Objednávateľom, podl'a ročného vypínacieho plánu (ďalej len "RVP") a požiadaviek 
SED :Lilina. Aktualizácia termínov odsúhlasená Objednávatel'om nebude braná ako 
porušenie zmluvných podmienok zo strany Objednávatel'a a nebude mať dopad na 
zmluvnú cenu. 

7.2.2.16 Zhotoviteľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 
vykonanie a uvedenie Diela do prevádzky. 

7 .2.2.17 Všetky materiály a technické zariadenia musia byť pred ich použitím preskúšané alebo 
iným vhodným spôsobom overené, či vyhovujú opisu predmetu zákazky. Materiály 
a technické zariadenia musia byť úplne nové, kvalitné a vhodné na zamýšľané použitie. 
V prípade, že má Objednávate!' pochybnosti o kvalite určitých materiálov alebo 
vykonaných prác, Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia podľa požiadaviek 
Objednávateľa . Ak sa pochybnosť Objednávateľa naplní, náklady na vykonané 
opatrenia hradí Zhotoviteľ. 

7.2.2.18 Zhotoviteľ je povinný použiť typy zariadení a materiálu podl'a tabuliek technických 
špecifikácií. Zmenu typu zariadení v odôvodnených prípadoch musí schváliť 

objednávate!'. V prípade použitia neschváleného typu zariadenia je zhotoviteľ povinný 
zariadenie vymeniť za typ ktorý je definovaný v tabuľke technických špecifikácii na 
vlastné náklady. 

7.2.2.19 Zhotoviteľ obstará na svoje náklady tieto činnosti: 

7.2.2.19.1 Vykonanie úradnej skúšky Diela podľa rozhodnutia príslušnej oprávnenej právnickej 
osoby (napr. Technickej inšpekcie SR). 

7.2.2.19.2 Náklady vyvolané nutnosťou nahradiť diely zničené počas skúšok budú uhradené 
Zhotovitel'om. 

7.2.2.19.3 Vydávanie príslušných dokumentov, t.j. certifikátov, revíznych kníh, atď., v súlade 
s platnými právnymi predpismi SR. 

7.2.2.20 Zhotovitel' zabezpečí účasť Objednávatel'a na preberacích skúškach u výrobcu strojov 
a zariadení. Termíny previerok a skúšok, ktoré budú realizované v prítomnosti 
Objednávatel'a musia byť oznámené 15 alebo viac dní vopred Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zabezpečí od príslušnej tretej strany alebo výrobcu všetky potrebné 
povolenia alebo súhlasy pre umožnenie účasti Objednávatel'a pri skúške alebo 
inšpekcií. 

7.2.2.21 Zhotoviteľ predloži Objednávaterovi podklady o výsledkoch týchto skúšok a inšpekcii. 

Zmluva: 

Ak sa Objednávateľ skúšky alebo inšpekcie nezúčastní, môže potom Zhotoviteľ túto 
skúšku alebo inšpekciu vykonať bez účasti Objednávatel'a a predloží Objednávatel'ovi 
doklady o ich výsledkoch. 
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7.2.2.22 Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi prístup na akékol'vek miesto kde je vyrobený 
materiál alebo vykonávané Dielo za účelom inšpekcie postupu prác a spôsobu výroby 
alebo montáže. 

7.2.2.23 Zhotoviteľ je povinný nahlásiť na príslušné úrady tie skúšky, u ktorých je táto povinnosť 
daná zo zákona (napr. Inšpektorát práce), resp. povinnosť vyzvať štátne orgány 
prípadne ďalšiu oprávnenú organizáciu k účasti na skúškach (zvlášť u vyhradených 
technických zariadení). 

7.2.2.24 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pred uvedením Diela alebo jeho časti do 
prevádzky výsledky inšpekcií, protokoly a certifikáty osvedčujúce kladné výsledky, 
kontroly a skúšky pre príslušné služby, práce a materiály použité pre Dielo. Pred 
začatím komplexných skúšok musia byť všetky tieto uvedené dokumenty pre celé Dielo 
k dispozícii u Objednávateľa. 

7.2.2.25 Zhotovitel' musí zabezpečiť pred začatím skúšobnej prevádzky všetky odsúhlasenia, 
certifikáty vzťahujúce sa na homologizáciu pre Slovenskú republiku, inšpekčné správy 
a iné dokumenty, potrebné pre overenie súladu príslušných častí dodávky Zmluvy 
s normami a predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s inými predpismi, pokiaľ 
je to stanovené Zmluvou. 

7 .2.2.26 V prípade, že má Objednávate!' pochybnosti o kvalite určitých materiálov alebo 
vykonaných prác, Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia (opätovný rozbor a pod.) 
podl'a požiadaviek Objednávateľa. Ak sa pochybnosť Objednávateľa naplní, náklady 
na vykonané opatrenia hradí Zhotovíte!'. 

7.2.2.27 Zhotoviteľ je pri plnení Zmluvy povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak Zhotoviteľ, resp. jeho 
subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci 
plnenia predmetu Zmluvy Objednávateľovi škodu, Zhotovitel' sa zaväzuje 
Objednávateľovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

7.2.2.28 Zhotovitel' poistí Dielo až do výšky jeho celkovej ceny uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy 
pre prípad vzniku škody, ktorá by mohla vzniknúť počas vykonávania Diela na krytie: 

7 .2.2.28.1 strát a škôd Zhotovitel'a a Objednávateľa, súvisiacich s vykonávaním Diela od začatia 
prác Zhotoviteľom až do prevzatia Diela Objednávatel'om, 

7.2.2.28.2 škôd a strát tretích osôb, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v súvislosti s plnením tejto 
Zmluvy. 

7.2.2.29 Zhotovíte!' je povinný predložiť Objednávatel'ovi najneskôr do termínu prevzatia 
staveniska doklad akceptovateľný pre Objednávateľa, potvrdzujúci účinnosť 
požadovaného poistenia podľa bodu 7.2.2.28. Ak Zhotovíte!' nepredloží tento doklad 
ani do 30 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od tejto Zmluvy. 

7.2.2.30 V prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a údajmi 
uvedenými v Prílohe č. 8 tejto Zmluvy (Interné štandardy, podnikové normy 
a prevádzkové inštrukcie platné v SEPS), Zhotoviteľ použije prednostne pri 
vypracovani cenovej ponuky a DRS údaje uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 
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VIli. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA PRED POŽIARMI, 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZABEZPEČENIE INFORMAČNEJ 

BEZPEČNOSTI 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 
a zamestnancov subdodávateľov. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela v objektoch Objednávatel'a dodržiaval' miestne 
prevádzkové predpisy (ďalej len "MPP"), dopravné značenie a je povinný dodržiavať 
ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") a ochrany pred požiarmi (ďalej len "OPP")- Príloha č. 5 
tejto Zmluvy. Zhotovíte!' prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi 
po podpise Zmluvy pri prvom vstupe do areálu Objednávatel'a. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zák. č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "Zákon o odpadoch"). 

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

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí uloženie vzniknutého odpadu na vyhradené miesto, ktoré mu určí 
Objednávate!'. 

demontované 
zariadenia, s názov druhu odpadu podľa Katalógu kat. č. kategória 

príslušenstvom, odpadov od p. odpadu 
atď. (vyhl. č. 365/2015 Z. z.) 

káble káble 17 0411 o 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 0135 20 01 36 o 
(servery, potítače, rozvádzače. elektronické 
prístroje, zariadenia na zber. uchovávanie. 
spracovávanie alebo elektronické 
sprostredkovanie informácií. .. ) 

Zhodnotenie, resp. zneškodnenie uvedeného druhu odpadu zabezpečí Objednávateľ na 
vlastné náklady. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, predložiť poverenej osobe 
Objednávatel'a - technikovi životného prostredia prevádzkovej správy Stred kópiu 
Potvrdenia o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na nebezpečný odpad 
k.č. 20 01 35. 

8.7 Zhotovitel' odovzdá vzniknutý nebezpečný odpad k.č. 20 01 35, len oprávnenej osobe. O 
prevzatí odpadu oprávnenou osobou poskytne poverenej osobe objednávateľa -technikovi 
životného prostredia prevádzkovej správy Stred doklad (protokol o prevzatí odpadu, vážny 
lístok, resp. kópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu) s uvedením katalógového 
čísla odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskôr do 5dní od odovzdania odpadu. 

8.8 Prípadný vznik iných druhov odpadov (okrem odpadov uvedených v tabuľke v bode 8.5 a v 
technickej dokumentácii) a nakladanie s nimi bude Zhotoviteľ konzultovať s technikom 
životného prostredia, resp. pracovníkom odboru environmentalistiky Objednávateľa a riadiť 
sa jeho pokynmi. 

8.9 Zhotovitel' berie na seba zodpovednosť podl'a zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových, resp. 
podzemných vôd spôsobených jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto 
vzniknutých škôd na vlastné náklady. 
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8.10 Zhotoviteľ. ako objednávateľom (stavebníkom) poverená osoba. zabezpečí koordinátora 
bezpečnosti v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, s povinnosťami uvedenými v Prílohe č.6 tejto 
Zmluvy 

Meno a priezvisko koordinátora: Peter štadáni 

Funkcia: koordinátor bezpečnosti 

8.11 Zhotoviteľ ako objednávatel'om poverená osoba zabezpečí koordinátora projektovej 
dokumentácie podľa ust. §3 ods.1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko s povinnosťami uvedenými 
v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy. 

Meno a priezvisko koordinátora: Ing. Václav Zeman 

Funkcia: koordinátor projektovej dokumentácie 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela, ktorého predmetom sú práce, služby alebo 
tovary v oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej len .,ICT"), dodržiavať 
Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečenia informačnej bezpečnosti - Príloha č. 12 
tejto Zmluvy. 

IX. ZMENOVÉ KONANIA 

9.1 Objednávateľ má výhradné právo povoľovať zmeny DRS. 

9.2 Zhotoviteľ môže vykonať zmeny DRS len po ich odsúhlasení Objednávatel'om. 

9.2.1 Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu, termíny vykonania Diela a kvalitu Diela môžu byť 
odsúhlasené v stavebnom denníku. 

9.2.2 U všetkých ostatných zmien musí navrhovateľ zmeny, uplatniť svoju požiadavku 
písomnou formou, ktorá musí obsahovať stanovisko spracovatel'a DVZ a stanovisko 
Zhotoviteľa Diela, či je uvedená požiadavka v súlade s celkovou koncepciou 
a funkčnosťou zákazky podľa DVZ. 

9.3 Navrhovateľ zmeny písomne požiada Objednávateľa o súhlas na vykonanie zmeny. 
Uvedená žiadosť o zmenu musí obsahovať: 

9.3.1 dôvod zmeny s uvedením, či návrh zmeny bol urobený v dôsledku chyby v DVZ alebo 
DRS, chyby pri vykonávaní Diela, alebo či ide o dodatočnú požiadavku účastníka 
výstavby, 

9.3.2 návrh technického riešenia, 
9.3.3 vplyv na terminy, 
9.3.4 vplyv na cenu, 
9.3.5 kto bude znášať náklady zmeny. 
9.4 Objednávateľ sa k žiadosti uvedenej v bode 9.3 tejto Zmluvy záväzne vyjadrí najneskôr do 

15 (pätnástich) dní od doručenia žiadosti. 

9.5 Odsúhlasené zmeny, ktoré majú vplyv na cenu, termín ukončenia alebo kvalitu Diela, musia 
byť schválené dodatkom k tejto Zmluve pred začatím ich realizácie. 

9.6 Každý dodatok k tejto Zmluve. ktorý má vplyv na cenu, musi byť doložený cenovou 
kalkuláciou 

X. PREBERACIE KONANIE 

10.1 Vlastnícke právo prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa u tých vecí, strojov, zariadení 
a hmotných výsledkov prác, ktoré boli Zhotoviteľom dodané a zabudované ako súčasť Diela 
po jeho protokolárnom odovzdaní Zhotovitel'om a prevzati Objednávatel'om. Týmto 
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okamihom prechádza na Objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na Diele, resp. jeho 
časti. 

10.2 Podmienky pre odovzdanie Diela alebo jeho časti zo strany Zhotoviteľa a prevzatie zo 
strany Objednávatel'a vzniknú po úspešnom komplexnom vyskúšaní Diela alebo jeho 
Zmluvne dohodnutej časti, podľa vopred dohodnutého programu. 

10.3 Zhotovíte!' písomne vyzve Objednávatel'a na prevzatie Diela alebo jeho Zmluvne 
dohodnutej časti, ktorá je riadne zhotovená v súlade so Zmluvou a pripravená na prevzatie, 
15 (pätnásť) dní pred plánovaným ukončením komplexných skúšok. S výzvou Zhotoviteľ 
predloží osobe Objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných návrh 
preberacieho protokolu, ktorý bude vypracovaný podľa vzorov uvedených v Prílohe č . 13 
tejto Zmluvy. 

10.4 Osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach zmluvných zvolá preberacie konanie 
najneskôr do 14 (štrnástich) dní po doručení písomnej výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela 
alebo jeho Zmluvne dohodnutej časti. 

1 O. 5 Na základe protokolu o úspešných komplexných skúškach vypracuje Zhotovíte!' preberacie 
protokoly podľa vzorov uvedených v Prílohe č. 13 tejto Zmluvy. Tieto protokoly budú 
obsahovať zoznam dokladov v zmysle Prílohy č. 10 tejto Zmluvy, ktoré pripravi Zhotoviteľ 
na odovzdanie a prevzatie Diela, alebo jeho Zmluvne dohodnutej časti. 

10.6 Výhradným vlastníkom vytvorenej dokumentácie, vrátane všetkých dispozičných práv, 
vrátane práv duševného vlastníctva, sa po zaplatení ceny, v zmysle ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len "VZPP"), stáva 
Objednávateľ. 

10.7 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela alebo jeho časti , ak Dielo alebo jeho 
časť nebola vykonaná riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy alebo akákoľvek skúška 
neprebehla úspešne a v zmysle tejto Zmluvy. 

10.8 Zrejmé vady Diela zistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, budú pre Objednávateľa dôvodom 
pre odmietnutie prevzatia Diela s následkom nedodržania termínu plnenia zo strany 
Zhotoviteľa. 

10.9 Dielo bude Zhotoviterom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že 
v preberacom protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe, ani v spojenf 
s inými nebránia spoľahlivej , plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady 
a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela so stanovením 
termínu ich odstránenia. Objednávate!' je oprávnený až do odstránenia v protokole 
o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti uvedených vád a nedorobkov zadržať 10% 
z ceny príslušnej časti Diela. Uvedená suma bude Zhotovitel'ovi uhradená do 5 (piatich) dní 
od písomného potvrdenia Objednávatel'a, že vady a nedorobky boli odstránené. 

Xl. ZÁRUČNÁ DOBA- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

11 .1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané riadne podľa podmienok tejto Zmluvy, 
v súlade s PD s použitím platných technologických postupov, technických noriem 
a v súlade s platnými VZPP a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

11 .2 Pokiaľ sa zistí, že Zhotoviteľom vykonané Dielo nie je zrealizované v súlade 
s Objednávateľom odsúhlasenou dokumentáciou, tak na vyzvanie Objednávateľa musí 
Zhotovíte!' na svoje náklady a v primerane dohodnutom čase zjednať nápravu v súlade 
s odsúhlasenou dokumentáciou, ktorá ostáva záväznou, pokiaľ sa s Objednávatel'om 
nedohodne inak. 

11.3 Záručná doba je určená nasledovne: 

11.3.1 pre montáž a montážny materiál technologickej časti 36 (tridsaťšesť) mesiacov od 
prevzatia príslušnej časti Diela Objednávatel'om, 
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11.3.2 pre zariadenia a stroje technologickej časti je záruka definovaná v tabuľkách technických 
špecifikácii, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Záručná doba plynie od prevzatia 
príslušnej časti Diela Objednávatel'om, 

11.3.3 pre DSV 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia odsúhlasenej DSV Objednávatel'om (po 
ukončení všetkých skúšok). 

11.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu odstránenia reklamovaných vád. 

11.5 Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam určeným touto Zmluvou a VZPP. 

11 .6 Vady a nedorobky zistené počas záručnej doby je Zhotovíte!' povinný bezodkladne 
bezplatne odstrániť. 

11.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou. Písomnou formou sa rozumie oznámenie emailom na adresu 
Zhotoviteľa livelek@livelektra.sk alebo poštou. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 24 hodín od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávate l' a a vady odstráni v čo najkratšom technicky 
možnom čase. Termín odstránenia vád si dohodnú Zmluvné strany písomnou formou. Ak 
nedôjde k dohode do 7 dní, primeraný termín odstránenia vád určí Objednávateľ. 

11.9 Ak Zhotovitel' po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom neodstráni vadu počas 
určenej doby, môže Objednávateľ zabezpečiť odstránenie tejto vady vlastnými silami alebo 
u iného dodávateľa, pričom všetky náklady s tým spojené, vrátane súvisiacich nákladov, 
má povinnosť uhradiť Zhotovitel' do 14 dní od ich uplatnenia Objednávateľom . 

11.1 O V prípade neodstrániteľných vád dodaných strojov alebo zariadení má Objednávateľ 
právo na bezplatnú výmenu vadného tovaru za tovar bez vád, alebo tiež pri zmene druhu 
a typu strojov alebo zariadeni, ktoré neboli prerokované a odsúhlasené Objednávateľom. 

11.11 Pokia!' dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, Objednávateľ má právo dať uvedenú 
skutočnosť posúdiť u nezávislého posudzovatera. Pokiaľ sa preukáže odborným 
posudkom, že uplatnenie vady Objednávateľom bolo oprávnené, tak Objednávateľ má 
právo voči Zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný 
odborný posudok. 

11.12 Zhotovíte!' zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
Za vady vzniknuté po odovzdaní Diela alebo jeho časti zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

11.13 Ďalšie vzťahy Zmluvných strán týkajúce sa záruky za vykonané Dielo, vád Diela a nárokov 
z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

XII. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

12.1 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním Diela alebo jeho 
časti , má Objednávateľ právo uplatnit' si zmluvnú pokutu vo výške 1M EUR! BOR + 8 % p.a. 
z ceny Diela za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EUR! BOR, 
ktorá je platná k prvému dňu omeškania. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu 
(záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule. 

12.2 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v lehote podľa bodu 11.8 tejto Zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške O, 1 % z ceny 
podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy za každý deň omeškania. 

12.3 Ak Zhotoviteľ neodstráni prípadné vady Diela počas záručnej doby v lehote dohodnutej 
podľa bodu 11.8 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
0,03% z ceny podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy za každý deň omeškania. 

12.4 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa čl. XIV. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR 
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12.5 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 17.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR. 

12.6 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa čl. VIli. tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 

12.7 Za porušenie povinnosti Zhotovitel'a v zmysle bodu 7.1.6 tejto Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 30 000 EUR. 

12.8 Ak porušenie akejkol'vek povinnosti (Zmluvnej) zo strany Zhotovitel'a má za následok 
poškodenie zdravia l'udí alebo majetku tretích osôb a títo si uplatnia nároky voči 
Objednávateľovi, Zhotovíte!' bude povinný nahradiť Objednávateľovi škodu v plnom rozsahu 
za uspokojenie týchto nárokov 

12.9 Ak konanie Zhotovitel'a má za následok yorušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP 
a ochrany životného prostredia (ďalej len .. ZP") a tieto porušenia budú mať za následok 
udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podl'a príslušných VZPP, 
Zhotoviteľ bude povinný nahradiť Objednávateľovi škodu v plnom rozsahu zaplatenej 
pokuty. 

12.10 Objednávateľ môže uplatniť svoje práva podľa ustanovení 12.7 a 12.8 tejto Zmluvy, ak 
písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi. 
Objednávate!' umožní Zhotoviteľovi , ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania 
smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich aktívne zúčastňoval. 

12.11 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienku uvedenú v bode 7.2.2.7 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 35 000,- EUR na základe oprávneného podnetu 
subdodávatel'a. 

12.12 V prípade, ak bude Objednávateľovi uložená pokuta za neplnenie povinnosti v zmysle 
bodov 8.1 O a 8.11 tejto Zmluvy v dôsledku konania alebo opomenutia konania Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v plnej výške. 

12.13 Za porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.6 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, a to v celom rozsahu. 
Povinnosť náhrady škody za porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.6 tejto Zmluvy 
sa vzťahuje najmä na: 

12.13.1 prípadné sankcie pre Objednávateľa zo strany príslušných orgánov štátnej správy, 

12.13.2 prípadné sankcie nárokovateľné tretími stranami voči Objednávatel'ovi za nedodržanie 
záväzkov z dôvodu omeškania Zhotovitel'a dodať Dielo riadne a včas pre nesplnenie 
povinnosti podľa bodu 8.6 tejto Zmluvy. 

12.14 Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto článku tejto Zmluvy je Objednávate!' povinný uplatniť 
si u Zhotoviteľa písomnou formou. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávateľovi 
právo na náhradu škody spôsobenej Zhotovitel'om porušením zmluvných povinností 
v celom rozsahu. 

XIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

13.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava 
uvedená v ust.§ 374 Obchodného zákonnika. 

13.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných 
strán, a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, 
živelné pohromy, teroristický čin a podobne. 

13.3 Ak bude vykonávanie Diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie Diela, aby sa 
minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia Diela, odcudzenia časti Diela alebo iné 
škody. 
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13.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Diela podľa bodu 13.3 tejto Zmluvy 
a úhradu nákladov na uskutočnenie týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred 
vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotovitel'. 

13.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná Zhotovíte!' 
opatrenia na zabezpečenie Diela bezodkladne. Ocenenie uskutočnenia týchto opatrení 
dohodnú Zmluvné strany následne. 

XIV. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

14.1 Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú 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. špecifikácii, softwarových programov a akýchkoľvek iných 
médii nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú 
pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať (ďalej len 
,.Dôverné informácie"}. 

14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky poskytnuté Dôverné informácie výlučne pre potreby 
vykonávania Diela. Akékoľvek ďalšie použitie Dôverných informácií bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávatel'a. 

14.3 Zhotovíte!' sa zaväzuje, že Dôverné informácie sprístupní len na základe písomného 
súhlasu Objednávatel'a, a to len subdodávateľom, dodávaterom a zamestnancom týchto 
subjektov, avšak iba tým, ktorí preukázateľne potrebujú byť oboznámený s takýmito 
Dôvernými informáciami pre účely riadneho a včasného vyhotovenia Diela. 

14.4 Zhotovíte!' nebude vyhotovovať kópie Dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné 
pre potreby oprávnených osôb uvedených v bode 14.3, ktorí však musia byt' viazaní 
záväzkom mlčanlivosti. 

14.5 Pre potreby masovokomunikačných prostriedkov budú informácie poskytované výlučne zo 
strany poverených zástupcov Objednávatel'a. 

XV. AUTORSKÉ PRÁVA 

15.1 Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,.Autorský zákon"}. 

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

15.3 Zhotovitel' udel'uje Objednávatel'ovi v zmysle ust. § 65 a nasl. Autorského zákona výhradné 
a časovo neobmedzené právo na použitie DRS a DSV spočívajúcu v nasledujúcich bodoch: 

15.3.1 Objednávateľ má právo DRS a DSV v papierovej aj elektronickej forme používať 
a reprodukovať pre vlastnú potrebu. 

15.3.2 Objednávateľ má právo aktualizovať DRS a DSV za účelom zaznamenania skutočného 
stavu pri zmenách technológie alebo stavebnej časti. 

15.3.3 Objednávateľ má právo poskytovať DRS a DSV tretím stranám ako podklad pre následné 
projekčné práce iba v zariadeniach Objednávateľa v ESt Medzibrod. 

15.3.4 Objednávateľ má právo zahrnúť do svojich centrálnych databánk všetky objekty 
odovzdávané v databankách DRS a DSV, používať ich pre vlastnú potrebu a poskytovať 
uvádzané objekty tretím stranám. 

15.4 Zhotovitel' nemá právo poskytovať technické podklady, jestvujúcu PD, DVZ a DSV 
poskytnuté Objednávatel'om tretím stranám. 

15.5 Zhotovíte!' má právo používať Objednávateľom poskytnuté dokumenty, t.j. technické 
podmienky, normalizované zapojenia, databanky systému Ruplan EVU a pod., len 
v súvislosti s vykonaním predmetu Diela tejto Zmluvy a nesmie ich používať pre 
vypracovávanie PD pre tretie strany. 
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XVI. UKONČENIE ZMLUVY 

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

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

16.2.1 omeškanie s vykonaním Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa čl. IV. a čl. Vl. tejto 
Zmluvy o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní, 

16.2.2 nesplnenie náležitostí bodu 7.2.2.1 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na 
odstránenie nedostatkov stanovenej Objednávateľom v predchádzajúcej písomnej výzve, 

16.2.3 nesplnenie náležitostí bodu 7.2.2.29 tejto Zmluvy, 
16.2.4 porušenie technologickej disciplíny - ak je Dielo vykonávane v rozpore s platnými STN 

a VZPP, 

16.2.5 nekvalita práce - vykonávanie Diela nekvalifikovanými zamestnancami alebo 
subdodávatel'mi, 

16.2.6 ak Zhotoviteľ neplní svoju povinnosť odstrániť vady v primeranej lehote, ktorú mu poskytol 
Objednávate!', 

16.2.7 postup Zhotovitel'a, ktorý by viedol k podstatnému porušeniu záväzku zo Zmluvy alebo 
v prípade ak Zhotovitel' oznámi, že vady Diela neodstráni, 

16.2.8 strata oprávnenia na vykonávanie činnosti potrebnej na účely vykonávania Diela, 
16.2.9 ak sa podľa bodu 8, Prílohy č. 8 tejto Zmluvy stane Zhotovíte!', s ohl'adom na záväznosť 

aktualizovaných dokumentov podľa bodu 7, Prílohy č. 8 tejto Zmluvy, neschopný zhotoviť 
Dielo alebo jeho časť podl'a podmienok ustanovených v tejto Zmluve. 

16.3 V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa , resp. jeho subdodávatelia 
zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady BOZP, prípadne iné dohodnuté 
podmienky, môže Objednávate!' odstúpiť od Zmluvy bez toho, aby Zhotovitel'ovi vznikol 
nárok na náhradu škody. 

16.4 Nepodstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných Zmluvných 
podmienok tejto Zmluvy, okrem podmienok uvedených v bode 16.2 a 16.3 tejto Zmluvy. Na 
nepodstatné porušenie tejto Zmluvy Objednávateľ Zhotoviteľa písomne upozorní. Po 
opakovanom porušení tej istej povinnosti tejto Zmluvy je Objednávate!' oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

16.5 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje táto Zmluva ex nunc 
a Zhotovitel' je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom Diele do 3 (troch) dní od 
oznámenia tejto skutočnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ bude oprávnený, 
na základe zápisu o rozpracovanosti Diela (potvrdeného obidvoma Zmluvnými stranami), 
fakturovať vzniknuté náklady. Vzniknuté preukázané a Objednávateľom uznané náklady 
Objednávateľ uhradí do 30 (tridsiatich) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy. 

16.6 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. 

XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. 

17.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonnika a ustanoveniami ostatných VZPP. 
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17.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme 
dodatkov k tejto Zmluve. 

17.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Prílohy: 

č. 1 - Rozsah predmetu plnenia, 

č. 2- Dokumentácia pre výber zhotovitel'a- v digitálnej forme, 

č. 3- Výkaz výmer- v digitálnej forme, 

č. 4 -Zoznam subdodávateľov, 

č. 5- Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP, 

č. 6 - Povinnosti koordinátora bezpečnosti, 

č. 7- Povinnosti koordinátora projektovej dokumentácie, 

č. 8 - Dokumenty záväzné pre Zhotoviteľa, 

č. 9 - Podmienky vykonania preukázateľných skúšok, 

č . 10- Obsah preberacích protokolov, 

č. 11 - Vecný a časový program prác na zariadeniach prenosovej sústavy (vzor) -
v digitálnej forme, 

č. 12 - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej bezpečnosti, 

č. 13- Preberacie protokoly (vzory) - v digitálnej forme. 

č. 14 - Obsah protokolu o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie diela, 
alebo jej časti , 

č. 15 - Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka pre dielo, 

č. 16- Komponentné členenie v zmysle pravidiel členenia dlhodobého hmotného 
majetku SEPS - v digitálnej forme. 

17.5 Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č . 4 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe 
vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme dodatku k tejto Zmluve, ktorého 
obsahom bude nový zoznam subdodávateľov. 

17.6 Táto Zmluva je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
obdrží po 2 (dve) vyhotovenia. 

17.7 Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na prejednávanie 
a rozhodovanie sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy je daná právomoc súdov Slovenskej 
republiky. 

17.8 Ak by niektoré z ustanovení Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 
nezákonným alebo nevykonatefným (ďalej Jen "Vada pôvodného ustanovenia"), nebude 
tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanoveni 
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 zmyslu 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 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 17.1 tejto Zmluvy. 

17.10 Zhotovíte!' potvrdzuje, že preskúmal a detailne sa oboznámil s požiadavkami 
Objednávatel'a uvedenými v tejto Zmluve, súťažných podkladoch, najmä opise predmetu 
zákazky. 
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17.11 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré sa 
vyžadujú na realizáciu Diela, platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými 
internými predpismi Objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne zhotovenie 
Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii Diela dodržať všetky relevantné platné 
technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa zhotovenia Diela, ktoré sú 
stanovené v jednotlivých VZPP, technických normách, interných predpisoch 
Objednávatera a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané Dielo bude splňať 
všetky parametre, ktoré sú pre takéto Dielo vyžadované podmienkami výrobcu pre montáž 
zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými a VZPP, internými 
predpismi Objednávatel'a a touto Zmluvou. 

17.12 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, 
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 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 Zmluve pripájajú svoje podpisy. 

17.13 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 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. 

V Bratislave dňa ....... 

Za Objednávatel'a: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

........................ f .... : .... '/""'t'"" ....... . Marián s· anec, MB 
podpred eda predst enstva 
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Za Zhota.vitera:·-

Ing. Peter/Zajac 
predseda pre,dstavenstva 

l 

Ing. Erik Vicena 
dpredseda predstavenstva f 
..... { .................................... . 
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