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poskytovateľa

1 .dfcjUi~D/Dv

zmluvy

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzavretá

podľa§

269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník")
(ďalej

len ..Zmluva")

J. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávatef :

Slovenská elektri2ačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
35 829141
2020261342
SK 2020261342
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
2620191900/1100
SK30 1100 0000 0026 2019 1900

Zapísaný:
IČO:

DIČ:
IČDPH

Bankové spojenie:
číslo účtu:

!BAN:
BIC (SWIFT):

TATRSKBX

spoločnosti

Menom

koná:

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva
Marián Šíranec, MBA
podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:
Ing. Ľuboš Holka, PhD., výkona~ý riaditel' sekcie DaO
prenosu EE
technických:
Ing. Peter Výbošťok, vedúci odboru diagnostiky
( ďalej len "objednávate!'' alebo "SEPS" )

VUJE, a.s.

1.2 Poskytovatef:

Okružná 5, 918 64 Trnava
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa. vložka č. 167/T
31450474
2020392539
SK2020392539
UNICREDITBANK. a.s.
6622505027/1111
SK51 1111 0000 0066 2250 5027

Zaplsaný:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Bankové spojenie:
číslo učtu:

IBAN:
BJC {SWIFT):

Menom

UNCRSKBX

spoločnosti

Osoby oprávnené
zmluvných:

koná:

rokovať

predstavenstvo
vo veciach:
Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda predstavenstva
a riaditel' divlzie
Ing. Adrián Gáll, vedúci odboru

technických:
len "poskytovateľ')
( ďalej spoločne len .zmluvné strany· alebo jednotlivo ..zmluvná strana" )
(ďalej
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ll. PREAMBULA
2.1

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka poskytovateľa ako
úspešného uchádzača zo dňa 31 .01.2022.

111. PREDMET ZMLUVY
3.1

Poskytovateľ

sa zaväzuje pre objednávatel'a

zabezpečiť

službu:

Diagnostika zariadeni elektrických stanic prenosovej sústavy v roku 2022 (ďalej
len .služba").
3.2

Rozsah predmetu služby je stanovený v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

3.3

Objednávate!' sa zaväzuje riadne poskytnutú službu prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA
určitú,

4.1

Zmluva sa uzatvára na dobu

a to do 31.12.2022 .

4.2

Záväzok poskytnutia služby je splnený jeho odovzdaním a prevzatim
na mieste stanovenom v tejto Zmluve.

4.3

Miesto vykonania služby: elektrické stanice
Prílohy č.1 tejto Zmluvy, Tabuľka č.1 .

(ďalej

len

objednávateľom

"ESť) objednávateľa

podra

V. CENA
5.1

Cena za vykonanú službu je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena obsahuje všetky položky
predmetu plnenia a je pevná a nemenná počas celej doby platnosti Zmluvy.

5.2

Cena za poskytnutie služby je 359 265,- EUR bez DPH

(slovom

tristopäťdesiatdevatlisicdvestošesfdesiatpät' Eur bez

DPH)

z toho cena
5.2.1

za diagnostické činnosti podľa bodu 1 a 2 Prílohy č.1 tejto Zmluvy je
347 843,- EUR bez DPH

(slovom tristoštyridsaťsedemtisícosemstoštyridsatlri Eur bez DPH)
5.2.2

za výkon pohotovosti podl'a bodu 3 Prílohy č.1 tejto Zmluvy je
11 422,- EUR bez DPH

(slovom jedenást'tisicštyristodvadsaťdva Eur bez DPH)

5.3

K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len .Zákon o DPH").

5.4

Cena služby v zmysle bodu 5.2.1 Zmluvy môže byť znížená o sumu za nevykonanie
zmluvne dohodnutého rozsahu diagnostických činností vygenerovaného v technickoinformačnom systéme SAP PMGEO a v súlade s Prílohou č.2 tejto Zmluvy, a to aj
v prípade, ak príslušné zariadenia neboli vypnuté z prevádzkových dôvodov, z dôvodu
výmeny zariadení, opravy zariadení alebo z iného dôvodu, pre ktorý nie je potrebné
vykonať diagnostické činnosti na týchto zariadeniach na základe rozhodnutia
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objednávatel'a, to však neplatí, ak poskytovatel' o danej skutočnosti nebol informovaný
minimálne v 24 hodinovom predstihu.

VJ. PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1

Objednávateľ
Poskytovateľ

sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v čl. V tejto Zmluvy, ak
vykoná službu riadne a včas .

6.2

Cena podra bodu 5.2 Zmluvy bude fakturovaná čiastkovými mesačným i faktúrami vo
výške 8% z celkovej ceny za poskytnutie služby. Čiastka za december 2022 bude
fakturovaná ako rozdiel ceny skutočne vykonanej služby v rozsahu podľa Prílohy č.1
tejto Zmluvy a vystavených mesačných faktúr.

6.3

Fakturácia bude vykonávaná mesačne, vždy do 15. dňa po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté.

6.4

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

6.5

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), označenie
čisla Zmluvy podľa evidencie Objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare IBAN.
Súčasťou faktúry je zisťovací protokol a protokol o odovzdaní a prevzatí poskytovanej
služby podplsaný obidvoma Zmluvnými stranami.

6.5.1 Protokol o odovzdaní a prevzatí poskytnutej služby, vypracuje Poskytovater a predloží
ho na odsúhlasenie Objednávateľovi . Za Objednávatera majú právo odsúhlasiť
protokol o odovzdaní a prevzatí poskytnutej služby osoby oprávnené rokovať vo
veciach technických a zmluvných.
6.5.2 V prlpade, že dôjde k zmenám týchto zamestnancov, tieto zmeny budú oznámené
Poskytovaterovi.
6.5.3 Poskytovateľ priloži k protokolu o odovzdan! a prevzati poskytnutej služby všetky
doklady preukazujúce odovzdanie a realízáciu rozsahu poskytnutej služby. Táto
požiadavka je splnená, ak poskytovateľ upravi stav hlásení diagnostických činností
v systéme SAP PMGEO objednávateľa v zmysle Prllohy č. 3 tejto Zmluvy.
6.5.4 Súčasťou faktúry za dvanásty kalendárny mesiac je protokol o odovzdaní a prevzatí
poskytnutej služby v rozsahu podra Prílohy e.1 tejto Zmluvy podplsaný oboma
zmluvnými stranami.
6.5.5 Vecné preberanie poskytovanej služby je výhradne realizované v technickoinformačnom systéme SAP PMGEO objednávateľa.
6.6

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

6.7

Lehota splatnosti faktúr je 60 dni od ich doručenia Objednávaterovi.

6.8

Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Poskytovateľ súhlas v zmysle
ustanovenia § 71 ods. 1 písm . b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry
v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania Objednávatera
o používani elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 6.9 Zmluvy.

6.9

účinnosti tejto Zmluvy, je Poskytovater povinný písomne
bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie
Poskytovateľa o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho

Do 10 dní od nadobudnutia

oznám~' Objednávateľovi, či

doručenia Objednávateľovi.
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6.10

Ak si Poskytovateľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podfa bodu 6.9 tejto Zmluvy,
za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma .

6.11

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

6.12

V prípade omeškania Objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej
faktúry má poskytovateľ 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.

VU. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVA TEĽA
7.1
7.1.1

7.1.2
7 .1.3
7.1.4
7.1 .5

7.1.6
7 .1. 7
7.1.8
7.1.9
7.1.10

Objednávate!' zabezpečí pre poskytovatel'a :
súčinnosť nevyhnutnú pre poskytnutie služby, aj pokiar jej obsah presahuje rámec
povinností stanovených touto Zmluvou, ale len pokiaf je to nevyhnutné na plnenie
Zmluvy a poskytovateľ túto činnosť nevie zabezpečiť sám.
odbornú konzultáciu v nevyhnutnom rozsahu týkajúcu sa prevádzkovania zariadeni
resp. doriešenie drobných technických problémov,
povolenie vstupov do areálu predmetnej elektrickej stanice pre pracovnikov
a technologické vozidlá poskytovateľa a jeho subdodávateľov k termfnu začatia prác,
vypnutie a zaistenie pracoviska, vydanie príkazu ,.B",
dostupnosť technickej dokumentácie dotknutých zariadeni predmetnej elektrickej
stanice k termínu začatia prác. Technická dokumentácia bude k dispozícii na príslušnej
elektrickej stanici resp. prevádzkovej správe.
miesto na pripojenie k elektrickej sieti 3 x 230/400V 50 Hz,
miesto na parkovanie technologických vozidiel pri výkone činnosti v objekte s1aníce,
odovzdanie protokolov o skúškach, ktoré si objednávateľ zabezpečil u iného
dodávatefa alebo vykonal sám a ktoré majú vplyv na činnosť poskytovatera,
prevádzkové inštrukcie a prevádzkové smernice súvisiace s výkonom činnosti
v zmysle predmetu Zmluvy,
v miestach dohodnutých s poskytovateľom potrebné opatrenia umožňujúce
poskytovatefovi prístup do technicko-informačného systému SAP PMGEO. Zaškolenie
zamestnancov poskytovateľa zabezpečí objednávateľ.

VIli. PODMIENKY VYKONANIA SLUŽBY
8.1

Poskytovatel' zodpovedá za to, že služba je poskytnutá podľa podmienok tejto Zmluvy
s použitím technologických postupov, náradia a materiálu splňujúcich platné
všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

8.2

Poskytovatel' poskytne službu vo vlastnom mene a na vlastné

8. 3

Objednávateľ má právo účasti, kontroly a zhodnotenia plnenia predmetu Zmluvy
v mieste vykonania služby počas výkonu diagnostických činnosti.

8.4
8.4.1

Poskytovateľ

nebezpečenstvo.

sa zaväzuje:
termín plánovaného výkonu jednotlivých diagnostických činnosti tzv
časový harmonogram realizácie výkonu diagnostických činností v technickoinformačného systému SAP PMGEO objednávateľa, najneskôr do tridsiatich
kalendárnych dní od podpisu tejto Zmluvy,
8.4.2 vykonať záznam do prevádzkovej knihy na príslušnej elektrickej stanici o realizovaných
prácach, ktoré sú predmetom Zmluvy,
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stanoviť a vyplniť

8.4.3 pracovať len na zabezpečenom pracovisku v prípade prác v objektoch objednávateľa,
8.4.4 predložiť písomne rozpis pohotovostných služieb zamestnancov a ich telefónnych
spojeni do 20-teho dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu. pre ktorý
je rozpis stanovený.
8.4.5 dodržiavať vnútorné predpisy objednávateľa,
8.4.6 zabezpečiť kvalifikovaných a odborne spôsobilých pracovnikov.
8.4.7 konzultovať v prípade identifikácie vnútornej závady transformátora nasadenie
doplňujúcich diagnostických metód,
8.4.8 vykoná/zabezpečí skúšky olejov akreditovaným subjektom a akreditované certifikáty
zo skúšok budú odovzdávané osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach
technických.
8.4.9 priebežne konzultovať so zástupcom objednávatel'a všetky činností spojené s analýzou
a fyzikálnou interpretáciou trendov prevádzkových hodnôt, poruchovými hláseniami
a výsledkami diagnostických meraní,
6.4.10 okamžite oznámiť objednávateľovi závady a poruchové stavy zistené pri výkone
diagnostiky,
8.5

Služba podl'a tejto Zmluvy bude odovzdaná poskytovatel'om a prevzatá osobou
oprávnenou rokovať vo veciach technických v rozsahu definovanom
v Poriadku diagnostických činnosti SEPS na základe hlásen! v technicko-informačnom
systéme SAP PMGEO. Poskytovateľ je povinný dodržiavať postupy uvedené
v Prllohe č.3 tejto Zmluvy.
objednávateľa

8.6

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať a zaznamenávať činnosti v zmysle Poriadku
diagnostických činnosti do technicko-informačného systému SAP PMGEO spoločnosti
SEPS, najneskôr do 15 kalendárnych dni po vykonani diagnostickej činnosti.

8. 7

Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť výsledky skúšky izolačných olejov pri strojových
transformátorov (platí iba pre skúšku chromatografická analýza plynov)
objednávateľovi nasledujúci pracovný deň po vykonaní odberu vzorky oleja.

8.8

Termíny vykonávania činností sú dané plánom vypínania zariadení prenosovej
sústavy, ktorý schvaľuje Dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy v zmysle
dokumentu Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania
prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s..

8.9

Technologické postupy, ktoré vypracuje poskytovatel' pre činnosti na zariadeniach
objednávateľa za jeho spolupráce, sú vlastníctvom objednávateľa. Cena za
technologické postupy je súčasťou ceny za poskytnutú službu. Objednávateľ môže
poskytnúť technologické postupy vypracované poskytovaterom tretej strane na účely
vykonávania diagnostiky na zariadeniach objednávateľa bez predchádzajúceho
súhlasu poskytovateľa.

8.10

Práce, ktoré neboli vykonané v plánovanom termíne z dôvodu, že nie je možné uvorniť
zariadenie z prevádzkových dôvodov na strane objednávateľa, budú vykonané
v náhradnom termíne, ktorý dohodne poskytovateľ s objednávateľom.

8.11

V prípade, ak sa poskytovatel' v plánovaný deň výkonu danej služby dostaví na miesto
poskytnutia služby a objednávateľ neumožni z prevádzkových dôvodov vykonať túto
službu (napr. neuvoľní zariadenie z prevádzky), poskytovateľ má právo na preplatenie
nákladov na dopravu a odpracovaný čas zamestnancov v zmysle Prílohy č . 2 tejto
Zmluvy.

8.12

Poskytovateľ v priestoroch objednávatera, uvedených v Prílohe č.1 tejto Zmluvy berie
na seba zodpovednosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
ochrany životného prostredia v prípade vzniku škôd na životnom prostredi
spôsobených jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na
vlastné náklady.

8.13

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečit' údržbu a pravidelnú kontrolu elektrických
zariadení s obsahom SF6 v zmysle zák. č. 286/2009 Z z. o fluórovaných skleníkových
plynoch v zneni neskorších predpisov.
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8.12.1 Poskytovateľ sa zaväzuje písomne odovzdávat' informácie o nakladaní s SF6 pri
kontrole úniku, doplňovaní a údržbe týchto zariadeni technikovi životného prostredia
objednávateľa.

8.12.2 Nakladanie s SF6 môže vykonávať len odbome spôsobilá osoba v zmysle Nariadenia
európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014.
8.12.3 Poskytovateľ v prípade potreby zabezpeči odčerpania SF6 do vlastných tlakových fliaš
a zabezpeči ich prevoz do vlastných skladovacích priestorov.
8.12.4 Poskytovateľ na doplnenie SF6 do elektrických zariadeni prednostne využije skladové
zásoby objednávateľa.
8.13 Poskytovateľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zák. č.79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej "zákon o odpadoch").
8.14 Poskytovateľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho
vzniku až po jeho odvoz na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Zhodnotenie, resp.
zneškodnenie odpadov zabezpeči Poskytovateľ na svoje náklady.
8.15

Poskytovateľ odovzdá vzniknutý ostatný a nebezpečný odpad, len oprávnenej osobe
a to pod katalógovým číslom, ktoré urči objednávateľ v súlade s platnou vyhláškou,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. O prevzatí odpadu oprávnenou osobou
poskytne objednávateľovi doklad (protokol o prevzati odpadu, vážny lístok, resp.
Kópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu) s uvedením katalógového čísla
odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskôr do 1Odni od odovzdania odpadu.

8.17

Poskytovateľ berie na seba zodpovednosť podl'a zákona 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 znení neskorších predpisov v prfpade úniku
znečisťujúcich látok
do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobený jeho
činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady.

8.18

Poskytovateľ zabezpeči prepravu nebezpečných látok v súlade s platnými predpismi
ADR (Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných veci). Súčasťou
prepravných dokladov musí byt' havarijný plán.

8.19

Pri plnen( Zmluvy je poskytovateľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám
na zdravi, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak poskytovateľ, resp. jeho
subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci
plnenia predmetu Zmluvy objednávateľovi alebo tretej strane škodu, poskytovateľ sa
zaväzuje objednávateľovi alebo tretej strane nahradiť túto škodu v plnom rozsahu.

8.20

S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzal' k spracúvaniu osobných
údajov dotknutých osôb, Poskytovateľ je povinný zhotovil' 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 "Legislatlva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných
neskorších zmien. Poskytovateľ 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.

IX. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY
9.1

V prípade, že poskytovateľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním služby
v rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť si zmluvnú
pokutu vo výške 1M EURIBOR + 8% p.a. z ceny služby podľa bodu 5.2.1 Zmluvy za
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každý deň omeškania . Pre výpočet zmluvnej pokuty sa použije hodnota 1M EURIBOR,
ktorá je platná k prvému dňu omeškania.
9.2

Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku VIli. bod 8.1 Zmluvy je
poskytovateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1O 000 EUR

9.3

Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podra čl. Xl. Zmluvy je poskytovateľ povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR.

9.4

Za každé porušenie povinnosti podľa čl . XIII . bod 13.5. Zmluvy je poskytovateľ povinný
zmluvnú pokutu vo výške 1O% zo zmluvnej ceny.

zaplatiť

9.5

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody
spôsobenej porušením zmluvných povinnosti poskytovateľom. Objednávater je
oprávnený požadovať aj náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

9.6

V prípade, ak poskytovateľ svojim konaním pri realizácii služby spôsobí prerušenie
prenosu na zariadení v majetku objednávatera. je poskytovateľ povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 1O 000 EUR Suma zmluvnej pokuty sa nezapočítava do
výšky náhrady škody.

X. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI
10.1

Zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP sú uvedené v Prílohe č.4 tejto
Zmluvy.

Xl. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCII
11.1

V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú,
alebo môžu týkať poskytovanej služby, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov
a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návmov kontraktov, know-how,
vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií. softvérových programov
a akýchkoľvek iných médii nesúcich, alebo zahrňujúcich takéto informácie
a akýchkoľvek materiálov. ktoré budú pri použitr týchto dokumentov spracované a budú
tieto informácie obsahovať.

11.2

Poskytovateľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne
pre potreby realizácie služby . Akékorvek ďalšie použitie informácii bude podliehať
predchádzajúcemu pfsomnému súhlasu objednávateľa.

11.3

Poskytovateľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného
súhlasu objednávatel'a. a to iba subdodávateľom. dodávatel'om a zamestnancom
týchto subjektov, ktorí preukázatef'ne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre
účely riadneho a včasného plnenia poskytovanej služby.

11.4

Poskytovateľ nebude robiť kópie dôverných informácii, pokiaľ to nebude nevyhnutné
pre potreby oprávnených osôb. zaviazaných mlčanlivosťou.

11.5

Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia
objednávatel'a.

Xll. UKONČENIE ZMLUVY

12.1

Zmluvu je možné

ukončiť dohodou

zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.

12.2

Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka
a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje:
12.2.1 ak bude poskytovateľ preukázateľne poskytoval' službu chybne, t. j. v rozpore
s podmienkami dohodnutými v Zmluve, v technologických postupoch . v technických
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normách, alebo v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Musi ísť
o vady poskytovanej služby, na ktoré bol poskytovateľ upozornený objednávateľom
v priebehu poskytovania služby, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstráni!
v primeranej lehote stanovenej na tento účel objednávateľom, alebo v chybnom plnení
naďalej pokračoval ,

12.2.2 ak poskytovater bude postupovať pri poskytovani služby tak, že to bude nasvedčovať
tomu, že termín dokončenia, odovzdania a prevz.atia služby nebude dodržaný pre
okolnosti na jeho strane.
12.3

Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných
podmienok Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 12.2 Zmluvy. Na nepodstatné
porušenie Zmluvy objednávateľ poskytovateľa písomne upozorní. Po opakovanom
porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávater oprávnený od Zmluvy odstúpit'.

12.4

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

12.5

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc
a poskytovateľ je povinný zastaviť všetky práce do troch dní od oznámenia tejto
skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu rozsahu poskytnutej
služby (potvrdenom oboma zmluvnými stranami) vzniknuté náklady fakturoval'.
Vzniknuté, preukázané a objednávateľom uznané náklady objednávateľ uhradí do
30 dní.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1

Táto Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

13.2

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

13.3

Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len písomnou dohodou zmluvných strán formou
dodatku.

13.4

Neoddeliteľnou súčasťou

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5

tejto Zmluvy je:
Rozsah poskytovanej služby,
Jednotkové ceny diagnostických činností zariadení ESt na rok 2022,
Metodické usmernenie k evidencii hlásení diagnostických činností
v systéme SAP PMGEO,
Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP,
Zoznam subdodávateľov.

13.5

Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č. 5 je možné meniť len na základe vzájomnej
dohody oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého obsahom bude
nový zoznam subdodávaterov.

13.6

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

13.7

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

13.8

Ak jedno, alebo viaceré ustanovenia tejto Zmluvy sú, alebo sa stanú úplne, alebo
čiastočne neúčinnými, alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá účinnosť, alebo
vykonatefnost' ostatných ustanovení. V takom prípade sa predpokladá, že namiesto
neúčinného alebo nevykonatel'ného ustanovenia bolo dohodnuté také účinné, alebo
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vykonatel'né ustanovenie, ktoré v právne prípustnom rozsahu zodpovedá zmyslu
a účelu neúčinného, alebo nevykonatefného ustanovenia.
13.9

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 zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, svojím 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 nim súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje
podpisy.

13.1 O Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a
faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode 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 13.1 tejto Zmluvy.

V Bratislave, dňa:

V Trnave, dňa
Za poskytovatera:

Za objednávatera:

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

~~~~:~:~r=.77v.

---··· · ·· ··· ··~
·;r······ · ···~ ····· ·

Ing. Alexan r Kšiňan
podpredsed redstavenstva

···;:·
·······r.
···· ....... . . ........,. ,. . .......
atej orec, MSc., PhD.

Ing.

člen

redstavenstva

i
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