
číslo Zmluvy Objednávateľa: 2021-0366-1178530 
číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 27/2021 

Zmluva o dielo 
uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

1.1 Objednávateľ: 

Sídlo: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT: 

Menom spoločnosti koná: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 

(ďalej len "Zmfuva") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústavat a.s. 
Mlynské nivy 59/ A 
824 84 Bratislava 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a. s., Bratislava 
2620191900/1100 
SK 3011000000002620191900 
TATRSKBX 

Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel. člen predstavenstva 

Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií ESt 
Ing. Matúš šatník, vedúci odboru výstavby 
Ing. Vladimír Beňo, výkonný riaditeľ sekcie tech. pod. 
SEDaASDR 
Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditel' sekcie techniky 

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

1.2 Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

Menom spoločnosti koná: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 

(ďalej len ,.Zhotoviter") 

LiV ELEKTRA, a.s .. 

Priemyselná 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel: Sa, vložka č. 2170/B 

35 769 840 
2020275048 
SK 2020275048 
Tatra banka, a.s. Bratislava 
2627726082/11 oo 
SK 8411000000002627726082 
TATRSKBX 

Dvaja členovia predstavenstva 

Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditeľ 

Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditeľ 

(ďalej spoločne ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo 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 24.01.2022. 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotovitel' sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť dielo: "Obnova sekundárnej techniky 
a inovácia RIS 400 kV Lemešany"- inžinierska a projektová činnosť (ďalej len "Dielo"). 

3.2 Rozsah predmetu plnenia sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať v zmysle Prilohy č. 1 tejto Zmluvy. 

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

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo rozdelené do vecne vymedzených častí s uvedením 
termínov plnenia nasledovne: 

4. 1.1 Vypracovanie Dokumentácie pre výber zhotovitel'a diela (ďalej len .DVZ"): .,Obnova 
sekundárnej techniky a inovácia RIS 400 kV Lemešany" v zmysle bodov 2.1 až 2.6 Prílohy 
č. 1 tejto Zmluvy v termíne do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.1.2 Výkon odborného autorského dohl'adu projektanta, účasť na uvádzaní diela alebo jeho 
časti do prevádzky, ako aj účasť na skúšobnej prevádzke stavby alebo jej časti v zmysle 
bodov 2.7, Prílohy č . 1 tejto Zmluvy v termíne do 44 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy. 

4.1.3 Ukončenie celého Diela v termíne do 44 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. 

4.2 Pred dohodnutým termínom plnenia je Zhotovitel' oprávnený odovzdať Dielo alebo jeho časť, 
len so súhlasom Objednávatel'a. 

4. 3 Zhotovitel' oznámi Objednávateľovi termín odovzdania jednotlivých vymedzených častí Diela, 
najmenej 5 pracovných dní vopred, najneskôr však tak, aby termín odovzdania pripadol na 
stanovený termín splnenia Diela alebo jeho časti . 

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

4.5 Miestom odovzdania Diela je: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 
59/A, 824 84 Bratislava a ESt Lemešany. 

V. CENA 

5.1 Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán podl'a § 3 zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov a je doložená kalkuláciou ceny Diela, 
ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

5.2 Cena za zhotovenie Diela je celkom: 50 927,32 EUR bez DPH, 
slovom päťdesiattisícdeväťstodvadsaťsedem 32/100 EUR bez DPH (ďalej len .,Zmluvná 
cena"). 

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

5.4 V cene dohodnutej podl'a bodu 5.2 tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa pre 
zhotovenie Diela. 
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Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

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

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

6.2.1 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1. 1 tejto Zmluvy (faktúra č. 1) 

6.2.2 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1 .2 tejto Zmluvy (faktúra č.2) 

46 683,32 EUR 

4 244,00 EUR 

6.3 Cenu za zhotovenie časti Diela uhradí Objednávate!' na základe faktúry, ktorú Zhotoviter 
vystaví do 15 dní po odovzdaní a prevzati časti Diela a doruči Objednávateľovi. Zhotovíte!' je 
oprávnený vystaviť faktúru na základe protokolu o splnení fakturačnej etapy podpísaného 
obidvomi Zmluvnými stranami. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia časti Diela, 
ktorý je uvedený v protokole o splnení fakturačnej etapy podpísanom oboma Zmluvnými 
stranami. 

6.4 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na adresu 
sídla Objednávateľa a v elektronickej forme 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. 

6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona o DPH, označenie číslom tejto 
Zmluvy podľa evidencie Objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare l BAN a kód štatistickej 
klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA). 

6.5.1 Prílohami jednotlivých faktúr bude odsúhlasený protokol o splneni fakturačnej etapy. 

6.5.2 Protokol o splnení fakturačnej etapy, vypracuje Zhotoviteľ a predloží ho na odsúhlasenie 
Objednávateľovi. Za Objednávateľa majú právo odsúhlasiť protokol o splnení fakturačnej 
etapy osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a zmluvných. 

6.5.3 V prípade, že dôjde k zmenám týchto zamestnancov, tieto zmeny budú oznámené 
Zhotoviteľovi. 

6.5.4 Zhotoviteľ priloži k protokolu o splnení fakturačnej etapy všetky doklady preukazujúce 
odovzdanie a rozsah odovzdávaných častí Diela. 

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto Zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
Objednávateľovi. 

6. 7 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

6.8 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia§ 71 
ods. 1 pism. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za 
podmienky predchádzajúceho informovania Objednávatel'a o používani elektronického 
spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.9 tejto Zmluvy. 

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

6.10 Ak si Zhotoviteľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.9 tejto Zmluvy, za 
záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.11 Zhotovíte!' je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o zmenu spôsobu fakturácie aj 
v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa 
písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zmluva: Strana 3 z 10 
.Obnova sekundárnej techniky a inovácia RIS 400 kV Lemešany"- inžinierska a projektová činnosť 



6.12 V prípade omeškania Objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej faktúry 
má Zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 8% p.a. 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M 
EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne 
kladnú hodnotu (záporná hodnota). pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule. 

VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

Povinnosti Zmluvných strán 

7.1 Zhotovíte!' zhotoví Dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. 

7.2 Vlastnícke právo k zhotovenému Dielu alebo jeho časti prechádza na Objednávateľa jeho 
písomným odovzdaním Objednávateľovi . Osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo 
veciach zmluvných a technických potvrdí prevzatie Diela, alebo jeho časti, písomným 
protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, alebo jeho časti. Týmto okamihom prechádza na 
Objednávatel'a aj nebezpečenstvo škody na Diele. Protokol bude vypracovaný v súlade 
s Prílohou č. 9 tejto Zmluvy a podpísaný až po vykonanej kontrole zhotoveného Diela alebo 
jeho časti poverenými zástupcami Objednávateľa a zapracovaní pripomienok. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými 
podkladmi pre výber zhotoviteľa tohto Diela. 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť si povinnosti z tejto Zmluvy s ohľadom na dokumenty, ktoré sú 
pre neho záväzné v rozsahu a podmienkach podľa Prílohy č. 8. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať DVZ ako jednu ucelenú dokumentáciu po stránke vecného 
obsahu. referenčného označenia, terminológie a technického vyhotovenia. 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať DVZ s Objednávateľom minimálne formou vstupnej, 
priebežnej a záverečnej konzultácie z dôvodu zapracovania pripomienok Objednávatel'a. Po 
odovzdaní ucelenej a kompletnej dokumentácie má Objednávateľ 15 dni na predloženie 
pripomienok. Zhotoviteľ zapracuje pripomienky do 14 dní od doručenia pripomienok 
a odovzdá dokumentáciu Objednávatel'ovi. Odsúhlasením dokumentácie nestráca 
Objednávateľ nárok na uplatnenie zmien a opráv dokumentácie. Podl'a požiadaviek 
Objednávateľa môžu byť zvolané aj viaceré priebežné konzultácie. Zhotoviteľ zašle podklady 
Objednávateľovi minimálne 14 dní pred termínom rokovania. Zápisy z konzultácií vypracuje 
Zhotovitel'. 

7.7 Ak Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za spoluúčasti subdodávateľov, doloží ich zoznam 
formou podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

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

7.9 S poukazom na skutočnosť, že v rámci Diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných 
údajov dotknutých osôb, Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby bolo plne v súlade 
s požiadavkami na ochranu osobných údajov. ktoré ukladajú nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvan! 
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 znenf ich pripadných 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. 
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Spolupôsobenie Zmluvných strán 

7.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť konzultácie a upresnenia nejasností v poskytnutých 
podkladoch na rokovaniach maximálne do siedmich pracovných dní od vyzvania. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s Dielom aj dokumentáciu prevzatú 
od Objednávatel'a potrebnú pre vykonanie Diela. 

7.12 Vzniknuté rozpory v priebehu plnenia tejto Zmluvy, ktoré sa nepodarí vyriešiť na 
priebežných konzultáciách sa budú riešiť na kontrolných poradách za účasti osôb 
konajúcich v mene oboch Zmluvných strán. 

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude zamestnávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom najímať 
personál Objednávateľa, ktorý sa zúčastňoval alebo zúčastňuje realizácie tejto Zmluvy, a to 
až do ukončenia tejto Zmluvy. 

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

8. 1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 
a pracovníkov subdodávateľských spoločností a je povinný dodržiavať ustanovenia 
Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochranu pred požiarmi (ďalej len ,.BOZP a OPP")- Príloha č. 7 tejto Zmluvy. 

8.2 Pri plneni tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na 
zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredi. 

IX. ZÁRUČNÁ DOBA • ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy a v súlade 
s platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo, resp. jeho časť časovo neobmedzenú záruku (na celú 
životnosť zrealizovaného Diela) odo dňa jeho odovzdania Objednávateľovi. 

9.3 Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou. 

9.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela do 14 kalendárnych dní 
od uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vady Diela je do 30 kalendárnych dní od 
začatia prác na jej odstraňovaní. 

9.6 Pri preukázaní, že vada Diela je neodstránitel'ná, je Objednávateľ oprávnený požadovať, ak 
je to možné, zhotovenie náhradného Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje do 30 kalendárnych dní 
od požiadavky Objednávatel'a zhotoví náhradné Dielo. 

9. 7 Za vadu Diela sa bude tiež považovať: chybne určená dlžka káblov v káblových zoznamoch, 
chýbajúce položky vo výkaze výmer, resp. chybne určené položky (ak tíeto položky vyplývajú 
z technických požiadaviek SEPS, alebo z výsledkov konzultácií počas realizácie diela), ako 
aj nejednoznačne, rozdielne a chybne definované požiadavky na zariadenia a súvisiace 
väzby v jednotlivých výkresoch a dokumentoch DVZ diela definovaných v bode 2.2 Prílohy 
č. 1 tejto Zmluvy vrátane nesúladu s výkazom výmer ak ich kumulatívny vplyv na cenu 
realizácie stavby je väčši ako 5 %. 
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.. 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za 
vady zistené po odovzdaní Diela, alebo jeho časti zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinnosti. 

X. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

10.1 V prípade, že Zhotovitel' bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním Diela alebo jeho 
časti , môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR +8% p.a. 
z ceny Diela za každý kalendárny deň omeškania. Pre výpočet zmluvnej pokuty sa použije 
hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania. Ak 1M EURIBOR 
nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte pokuty sa použije 1M EURIBOR 
rovný nule. 

10.2 Ak Zhotovitel' nezačne s odstraňovaním vád Diela v lehote podl'a bodu 9.5 tejto Zmluvy, 
môže si Objednávate!' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % z ceny za zhotovenie Diela 
v zmysle bodu 5.2 tejto Zmluvy, za každý deň omeškania. 

10.3 Ak Zhotoviteľ neodstráni prípadné vady Diela počas záručnej doby v lehote dohodnutej 
podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy, môže si Objednávate!' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1 o/o 
z ceny za zhotovenie Diela v zmysle bodu 5.2 tejto Zmluvy za každý kalendárny deň 
omeškania, maximálne však v celkovej výške do 10% z ceny za zhotovenie Diela. 

10.4 V prípade ak Dielo nebude obsahovať položky vo výkaze výmer resp. položky budú chybne 
určené a ich kumulatívny vplyv na cenu realizácie stavby bude väčši ako 5 %, je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ocenenia chýbajúcich resp. opravených položiek. 
Ocenenie položiek vykoná vybraný zhotoviteľ stavby v spolupráci so Zhotoviteľom Diela 
podl'a tejto Zmluvy. 

10.5 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť ochrany dôverných informácií v zmysle čl. XII. tejto Zmluvy, 
Objednávate!' bude oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
5 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. 

10.6 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 7.8 tejto Zmluvy je Zhotovíte!' povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR. 

10.7 Za každé jednotlivé porušenie povinností podl'a bodu 7.4 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 O% zo Zmluvnej ceny Diela. 

10.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávatel'ovi právo na náhradu škody 
spôsobenej Zhotoviteľom porušením zmluvných povinností. Objednávateľ je oprávnený 
požadovať aj náhradu škody v plnom rozsahu. 

Xl. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava 
uvedená v § 37 4 Obchodného zákonníka. 

11 .2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných 
strán, a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, 
živelné pohromy, teroristický čin a pod. 

11 .3 Ak bude plnenie Diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je 
Zhotovíte!' povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie Diela, aby sa 
minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia Diela, odcudzenia časti Diela alebo iné 
škody. 

11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Diela podľa bodu 11.3 tejto 
Zmluvy a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred 
vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotovitel'. 
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11.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná Zhotoviteľ 
opatrenia na zabezpečenie Diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení 
dohodnú Zmluvné strany následne. 

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, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií 
nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri 
použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať. 

12.2 Zhotovíte!' sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 
potreby realizácie Diela. Akékol'vek ďalšie použitie informácii bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa. 

12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu 
Objednávateľa 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 vyhotovenia Diela. 

12.4 Zhotovíte!' nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre 
potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou . 

12.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
Objednávateľa. 

XIII. AUTORSKÉ PRÁ VA 

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

13.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že Dielo neporušuje autorské práva tretích osôb. 
13.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi v súlade s § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu 

výhradnú, časovo neobmedzenú, územne neobmedzenú. Vecne je licencia obmedzená na 
obvyklé použitie za účelom vlastnej prevádzkovej činnosti Objednávateľa (t.j. nie za účelom 
ďalšej komerčnej distribúcie iným subjektom), vrátane prípravy verejných obstarávaní 
a publikácie časti a informácií o diele ako súčasť súťažných podkladov, pričom licencia 
oprávňuje Objednávatel'a k akémukoľvek spôsobu nakladania, použitia v rozsahu, v akom 
Objednávate!' uzná za potrebné, vhodné či primerané na naplnenie účelu Zmluvy. Pre 
vylúčenie pochybností to znamená, že Objednávate!' je oprávnený používať Dielo 
v akomkoľvek kvantitatívnom, vecnom a územnom rozsahu, ktorý je v súlade 
s predchádzajúcou vetou, a to všetkými do úvahy prichádzajúcimi spôsobmi a s časovým 
rozsahom obmedzeným iba dobou trvania majetkových autorských práv k Dielu. Súčasťou 
licencie je oprávnenie Objednávateľa na spracovanie Diela, publikovanie, sprístupnenie, 
vykonávanie akýchkoľvek modifikácií, úprav, zmien a podl'a svojho uváženia môže doň 
Objednávateľ zasahovať, zapracovávať ho do ďalšieh autorských diel, zaraďovať ho do diel 
súborných či do databáz a pod., a to aj prostredníctvom tretích osôb, pokiaľ je čokoľvek 
z vyššie uvedeného potrebné na naplnenie účelu Zmluvy. Objednávate!' je bez potreby 
akéhokoľvek ďalšieho povolenia Zhotovitel'a oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu na 
použitie Diela alebo svoje oprávnenie k použitiu Diela tretej osobe postúpiť, avšak za 
podmienky dodržania vyššie uvedeného vecného rozsahu pôvodnej licencie Objednávatel'a 
ako koncového užívatel'a. Objednávate!' nie je povinný licenciu využiť. 
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XIV. KONFLIKT ZÁUJMOV 
14.1 Zhotoviteľ a akýkol'vek jeho subdodávateľ sú povinní na žiadosť Objednávateľa písomne 

oznámiť Objednávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov voči hospodárskemu subjektu vo 
verejnom obstarávaní na dodanie tovaru, jeho akémukoľvek subdodávatel'ovi alebo voči 
dodávateľovi tovaru alebo akémukoľvek jeho subdodávatel'ovi v zmysle § 23 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov 
v platnom znení. V prípade, že konflikt záujmov nebude možné v priebehu verejného 
obstarávania vyriešiť inými opatreniami, Objednávate!' z verejného obstarávania na 
dodanie tovaru vylúči uchádzača, ku ktorému nastal zo strany Zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov konflikt záujmov. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi 
všetky požadované informácie na posúdenie prfpadného konfliktu záujmov a prijímať 
opatrenia. 

14.2 Za účelom plnenia povinnosti podľa bodu 14.1 sa Zhotoviteľ zaväzuje viesť a aktualizovať 
písomný zoznam všetkých zainteresovaných osôb, ktoré použije pri plnení podľa tejto 
zmluvy, vrátane osôb plniacich činnosti pre akéhokoľvek subdodávatel'a. 

14.3 Zo zoznamu osôb podľa bodu 14.2 musí vyplývať minimálne: 
a) meno, priezvisko, dátum narodenia osoby, popis funkcie/činnosti pri realizácii diela, 

b) vzťah k Zhotoviteľovi (zamestnanec/subdodávateľ/iné), 
c) poučenie o právnej úprave podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani 

a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení, 
d) poučenie o povinnosti oznámenia konfliktu záujmov Zhotoviteľovi, 

e) dátum a podpis dotknutej osoby. 

XV. UKONČENIE ZMLUVY 

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

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

15.2.1 nesplnenie povinnosti podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na 
odstránenie nedostatkov stanovenej Objednávateľom v predchádzajúcej písomnej 
výzve, 

15.2.2 nedodržanie termlnov vyhotovenia Diela alebo jeho časti podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy 
o viac ako 30 kalendárnych dnf, 

15.2.3 strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť. 

15.2.4 porušenie povinnosti podl'a čl. XIV. tejto Zmluvy. 

15.2.5 ak sa podľa bodu 8 Prílohy č. 8 k tejto Zmluve stane Zhotoviteľ, s ohľadom na záväznosť 
aktualizovaných dokumentov podľa bodu 7 Prílohy č. 8, neschopný zhotoviť Dielo alebo 
jeho časf riadne podl'a podmienok ustanovených v tejto Zmluve. 

15.3 Nepodstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok tejto Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 15.2 tejto Zmluvy. Po 
opakovanom porušeni tej istej zmluvnej povinnosti je Objednávateľ oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

15.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc 
a Zhotoviteľ je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom Diele do troch dní od 
oznámenia tejto skutočnosti Objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu 
o rozpracovanosti Diela (potvrdenom oboma Zmluvnými stranami) vzniknuté náklady 
fakturovať. Vzniknuté preukázané a Objednávateľom uznané náklady Objednávate!' uhradí 
do 30 dní. 
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XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

16.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými 
stranami. 

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

16.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať, len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme 
dodatkov k tejto Zmluve. 

16.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Prílohy: 

č. 1 - Rozsah predmetu plnenia, 

č. 2- Výpis z PNI č. 6000/2021/02, 

č. 3 - Kalkulácia ceny Diela. 

č. 4- Zoznam subdodávatel'ov, 

č. 5 - Rozúčtovanie Zmluvnej ceny podľa komponentného členenia (vzor) - v digitálnej 
forme, 

č. 6 - Požiadavky komponentného členenia OHM SEPS - v digitálnej forme, 

č. 7- Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP, 

č. 8 - Dokumenty záväzné pre Zhotoviteľa. 

č. 9- Obsah protokolu o odovzdaní a prevzatí PD. 

č . 1 O - Povinnosti koordinátora projektovej dokumentácie, 

č. 11 - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej bezpečnosti 
- v digitálnej forme, 

č. 12- Tabuľky odpadov. 

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

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

16.7 Pokia!' by niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 
nezákonným alebo nevykonatel'ným (ďalej aj ako ,.Vada pôvodného ustanovenia"), 
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonatel'nosť 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. 

16.8 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 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prlstupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) 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 . Tým nie je dotknuté 
ustanovenie bodu 16.1 tejto Zmluvy. 

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že 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 nie je urobený v omyle, svojim obsahom alebo účelom neodporuje alebo 
neobchádza zákon. Dalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatváranie tejto 
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l Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené so znením a s jej obsahom bez výhrad 
súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy. 

16. 1 o 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 doplneni niektorých zákonov. 

V Bratislave, dňa ................ . 

Za Objednávateľa: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

A"gr. Martin Rié'gel 
člen predstavenstva 

V Bratislave, dňa .· 

Za Zhotoviteľa: .. , 

. ....... rt ............ ····· .. 
Ing. Pet Zajac 

predseda edstavenstva 

,~ Ing. Erik Vicena 
p{ predseda predstavenstva 
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