
~ . 
číslo zmluvy objednávateľa : 2022-0012-111921 O 
číslo zmluvy zhotoviteľa: E/22/001/22-SE-STP-28b 

ZMLUVA O DIELO 

Technická kontrola 10 ks vypínačov SIEMENS 3AP2 FI na ESt Košice a 
ESt H. Ždaňa 

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

(ďalej len .zmluva") 

1.1 Objednávateľ : 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

IBAN : 
BIC (SWIFT): 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná 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 
35 829 141 
2020261342 
SK 2020261342 
Tatra banka, a. s. Bratislava 
2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná Ing. Peter Dovhun, generálny riaditeľ 
Ing. Miroslav Janega, vrchný riaditel' úseku prevádzky 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditel' sekcie techniky 

technických: Ing. Gergä Holingyák, vedúci odboru PTESt 
Ing. Jozef Findiš, vedúci odboru elektrických staníc- Východ 
Ing. Tomáš Mintál, vedúci odboru elektrických staníc- Stred 

(ďalej len "objednávate!"', alebo "SEPS") 

1.2 Zhotoviteľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC (SWIFT): 

Siemens Energy, s.r.o. 
Lamačská cesta 3/A , 841 04 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro, vložka č. 141620/B 
52 708 837 
2121132244 
SK 2121132244 
UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

SK4911110000001591967014 
UNCR SK BX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Lahoda, generálny riaditeľ, konateľ 
Ing. Roman Michnica, finančný riaditel', konatel' 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Peter Domonkoš, PhD., vedúci oddelenia Transmission 

Products a Servis Power Transmission 

technických: 

(ďalej len "zhotovitel"') 

Ing. Peter Domonkoš, PhD., vedúci oddelenia Transmission 
Products a Servis Power Transmission 

(ďalej spoločne len "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2. 1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka č . 22-SE-STP-28b zhotovitel'a ako 
úspešného uchádzača zo dňa 25.02.2022 (ďalej len ,.Ponuka"). 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatel'a dielo ,.Technická kontrola 1 O ks 
vypínačov SIEMENS 3AP2 FI na ESt Košice a ESt Horná Ždaňa" a výmenu 1 ks 
tlmiča ZAP a 1ks tlmiča VYP vypínača Siemens 3AP2 FI na ESt Horná 2daňa (ďalej 
len "dielo"). Technická kontrola (ďalej len "TK") bude realizovaná pre každý vypínač 
(míl'nik l časť diela) podľa vecného a časového harmonogramu definovaného v bode 
6.1 tejto zmluvy. 

3.2 Rozsah predmetu plnenia: 

3.2.1 Technická kontrola 10 ks vypínačov SIEMENS 3AP2 FI a výmena 1 ks tlmiča ZAP 
a 1 ks tlmiča VYP vypínača Siemens 3AP2 FI v zmysle predpisu výrobcu SIEMENS 
a to v rozsahu presne špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.2.2 Funkčné skúšky a diagnostika vypínačov, resp. meranie časov a meranie odporu 
hlavných kontaktov. 

3.2.3 Kontrola obvodov poruchovej, stavovej signalizácie, ovládania a blokovania. 

3.2.4 Dodávka náhradných dielov pre TK vypínača 3AP2 FI po 12 rokoch a výmenu 1 ks 
tlmiča ZAP a 1 ks tlmiča VYP vo vypínači 3AP2 FI. 

3.3 Objednávate!' sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi 
dohodnutú zmluvnú cenu. 

3.4 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 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 doplneni niektorých zákonov 
(spolu ďalej Jen "Legislatíva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných 
neskorších zmien. Zhotovíte!' 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. 

IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu predmetu plnenia zmluvy do 
15.11.2023 v zmysle termínov podl'a bodu 6.1 tejto zmluvy. 

4.2 Záväzok zhotoviť dielo alebo jeho časť je splnený jeho odovzdaním a prevzatím 
zástupcami oboch zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach technických na 
mieste stanovenom v tejto zmluve. 

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotovitel'ovi pracovisko v termíne do 7 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

4.4 Miestom realizácie a odovzdania diela, resp. časti diela je areál objednávatel'a: 

4.4.1 ESt Košice, 

4.4.2 ESt Horná Ždaňa. 
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4.5 Zhotoviteľ moze odovzdať dielo, resp. časť diela pred dohodnutým termínom 
odovzdania diela, resp. časti diela len so súhlasom osoby objednávatel'a oprávnenej 
rokovať vo veciach technických. 

V. CENA 

5. 1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a § 3 zákona 
č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom diela, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Rozpočet obsahuje všetky položky predmetu 
plnenia. 

5.2 Celková cena za zhotovenie diela ....... ... .... .... ... 263 325 EUR a O centov bez DPH 

slovom: .. ..... .. dvestošesťdesiattritisictristodvadsaťpäť EUR a O centov bez DPH 

5.3 K cenám jednotlivých častí diela podľa bodu 6.1 zmluvy bude fakturovaná daň z 
pridanej hodnoty (ďalej aj ako "DPH") v zmysle zákona č. 222/2004 Zb. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o DPH"). 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Realizácia a fakturácia predmetu plnenia je rozdelená do vecne a finančne 
vymedzených 11 míľnikov (ceny jednotlivých míl'nikov sú uvedené v tabuľke), ktoré 
sú členené nasledovne: 

Typ 
Predpokladaný Cena TK 

Poradie ESt Pole č. 
vypínača 

termín (cena míľnika) 
vyhotovenia TK EUR bez DPH 

6.1.1 Košice 1 /T401 3AP2 FI 2022 22 942,-
6.1.2 Košice 2/ V488 3AP2 FI 2022 22 942,-
6.1.3 Košice 3/T402 3AP2 FI 2022 22 942,-
6.1.4 Košice 4/V489 3AP2 FI 2022 22 942,-
6.1 .5 Košice 5/SHP 3AP2 FI 2022 22 942,-

6.1.6 H.Ždaňa 21 T 402/ L3/ ZAP 3AP2 FI 2022 33 905,-21 T 402/ L2/ VYP 
6.1.7 H.Zdaňa 1 l T 401 3AP2 FI 2023 22 942,-
6.1.8 H.Zdaňa 2 /T402 3AP2 FI 2023 22 942,-
6.1.9 H . Ždaňa 3/ V493 3AP2 FI 2023 22 942,-

6.1.10 H.Zdaňa 4/ V492 3AP2 FI 2023 22 942,-
6.1.11 H.Zdaňa 6 /T403 3AP2 FI 2023 22 942,-

Uvedené termíny mozu byť zmenené, resp. upresnené výlučne zo strany 
objednávateľa (v dôsledku zmeny vypínacieho plánu zariadení prenosovej sústavy). 
V prípade zmeny termínov budú nové termíny bezodkladne oznámené zhotoviteľovi 
písomnou formou na adresu zhotovitel'a. 

6.2 Právo na zaplatenie časti zmluvnej ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym zhotovením 
a odovzdaním časti diela Qednotlivého míľnika). Dňom vzniku daňovej povinnosti je 
deň prevzatia časti diela osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach 
technických formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela. 

6.3 Cenu za zhotovenie časti diela (ceny jednotlivých míľnikov sú uvedené v tabul'ke 
v bode 6.1 tejto zmluvy) uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ 
vystaví do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a doručí objednávateľovi na 
adresu jeho sídla. 

6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, číslo bankového 
účtu v tvare l BAN a označenie čísla zmluvy podl'a evidencie objednávatel'a. Súčasťou 
faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zmluvnými stranami. 
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6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4 tejto zmluvy, 
je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

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

6. 7 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy udel'uje zhotoviteľovi súhlas v zmysle 
ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry 
v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania objednávateľa 
o používaní elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 6.8 tejto zmluvy. 

6.8 Do 1 O dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi , či bude pri fakturácii podl'a tejto zmluvy používať 
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. V prípade doručovania 
elektronických faktúr, bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú 
faktúry odosielané. Písomné oznámenie zhotoviteľa o forme spôsobu fakturácie sa 
považuje za záväzné dňom jeho doručenia objednávateľovi. 

6.9 Ak si zhotoviteľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podl'a bodu 6.8 tejto zmluvy, 
za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.1 O Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávatel'a 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 objednávatel'a 
zhotovitel'ovi . 

6.11 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1 Zhotoviteľ zhotovi dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Dielo bude 
realizované po častiach, resp. po jednotlivých vypínačoch uvedených v míl'nikoch 
podľa bodu 6.1 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí: 

7.2.1 na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, výrobkov, strojov a 
zariadení a ich presun zo skladu na pracovisko potrebných pre realizáciu predmetu 
diela okrem tých, ktoré sú určené na zhodnotenie, zneškodnenie alebo likvidáciu, 

7.2.2 všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré sú potrebné na vykonanie diela 
a zhotoviteľ je oprávnený žiadať o ich vydanie vo vlastnom mene, 

7.2.3 kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. 

7.5 Na pracovisko môžu vstupovať iba oprávnení pracovníci objednávateľa. 

7.6 Zhotovíte!' bude pri realizácii technickej kontroly postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy a realizovať TK s použitím technologických postupov. 
náradia a materiálu splňujúcich zákony a technické normy platné v Slovenskej 
republike. 

7. 7 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela v elektrickej stanici objednávateľa 
dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy objednávateľa a 
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normy platné na území SR. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom predpisov 
oboznámil pred prvým vstupom do elektrickej stanice. 

7.8 Objednávate!' je povinný odovzdať pracovisko vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na 
ňom začať zhotovovať dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

7.9 V prípade poškodenia zariadenia zhotovitel'om a pri znečisteni životného prostredia 
zodpovedá za toto v plnej miere zhotoviteľ. Prípadné škody týmto vzniknuté uhradí 
zhotovíte l' v plnej výške objednávate!' ovi. 

7.10 Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia § 542 ods. 1 Obchodného 
zákonníka v tom zmysle, že zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanom diele (vrátane prevzatých vecí potrebných k zhotoveniu diela), až do 
odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela objednávatel'om. 

7.11 Prevádzkové, prípadne aj výrobné zariadenia pracoviska si zabezpečuje zhotovíte!' 
na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, opravu, 
likvidáciu a vypratanie pracoviska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

7.12 Pri plnení zmluvy je zhotovíte!' povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak zhotovíte!' spôsobí v 
súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu zmluvy, 
objednávatel'ovi alebo tretej strane škodu, zhotovíte!' sa zaväzuje objednávateľovi 
alebo tretej strane nahradiť túto škodu v dohodnutom rozsahu v zmysle čl. Xl. 

7.13 Objednávate!' zabezpečí: 

7.8.1 na požiadanie odbornú konzultáciu v nevyhnutnom rozsahu pre realizáciu diela, 

7.8.2 technicko-organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci na pracovisku v 
súlade s STN 34 3100, kapitola 5.3 minimálne v rozsahu: vydanie príkazu B, zaistenie 
pracoviska (vypnutie a odpojenie elektrických inštalácií, odskúšanie, uzemnenie, 
skratovanie, označenie a ohradenie pracoviska), súhlas na začatie prác, skončenie, 
vykonávanie technického dozoru a kontrola vykonanej práce, uzatvorenie príkazu B, 
pripojenie elektrických inštalácii na napojenie po skončení prác, sociálne zázemie 
(WC a umývadlo s tečúcou vodou). 

7.8.3 povolenie vstupov do areálu predmetnej ESt pre pracovníkov a technologické vozidlá 
zhotoviteľa a jeho subdodávatel'ov k termínu začatia prác. 

7.8.4 ďalšiu súčinnosť potrebnú na vykonanie diela v rozsahu dohodnutom pri odovzdaní 
pracoviska. 

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

8. 1 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP sú uvedené v Prílohe 
č . 2 tejto zmluvy. 

8.2 Zhotovitel' si zabezpečí výkon dozoru pre práce v blízkosti elektrického napätia 
osobou s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa 
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 
predpisov, §23 bez obmedzenia napätia v prípadoch, keď to vyžaduje postup 
technickej kontroly a nie je možné zabezpečiť na výkon činnosti osobu, ktorá má 
odbornú spôsobilosť elektrotechnikov. 

8.3 V prípade vzniku odpadov sa zhotovitel' zaväzuje nakladať s týmto odpadom v súlade 
so zákonom č. 79/2015 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o odpadoch"). 
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8.4 Zhotovíte!' zabezpečí dočasné uloženie vzniknutého odpadu, demontovaných 
zariadení a ich častí na vyhradené miesto, ktoré mu určí objednávateľ. Zhotoviteľ 
počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho vzniku až 
do doby prepravy na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Zhodnotenie, resp. 
zneškodnenie odpadov vzniknutých odpadov zabezpečí zhotoviteľ na vlastné 
náklady. 

8.5 Zhotovitel' je povinný, najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska, predložiť poverenej 
osobe objednávateľa -technikovi ŽP príslušnej Prevádzkovej správy kópiu Potvrdenia 
o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na konkrétne druhy ostatných a 
nebezpečných odpadov, ktorých vznik sa predpokladá pri realizácii predmetu tejto 
zmluvy a tiež na predpokladané činnosti pri ďalšom nakladaní s odpadmi. 

8.6 Zhotoviteľ odovzdá vzniknutý odpad, len oprávnenej osobe objednávateľa a to pod 
katalógovým číslom , ktoré určí objednávateľ v súlade s platnou vyhláškou, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov. O prevzatí odpadu oprávnenou osobou objednávateľa 
poskytne zhotovíte!' objednávateľovi doklad (protokol o prevzatí odpadu, vážny lístok, 
kópiu Sprievodného listu nebezpečného odpadu) s uvedením katalógového čísla 
odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskôr do 5 dní od odovzdania odpadu. 

8.7 Za zhodnotenie odpadu, z ktorého získa zhotovíte!' výnos, objednávate!' vystaví 
zhotoviteľovi faktúru na základe predloženia dokladu o skutočne získanom výnose a 
vážnych lístkov. Vážne lístky, s uvedením katalógového čísla odpadu, jednotkovej 
ceny, hmotnosti a miesta vzniku odpadu, je povinný zhotoviteľ odovzdať 
objednávatel'ovi najneskôr do 5 dní odo dňa ich obdŕžania. 

8.8 Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa 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 prípade úniku znečisťujúcich látok do 
povrchových, resp. podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou. Následne zabezpečí 
likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady. 

8.9 Zhotovíte!' sa zaväzuje nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi v zmysle zákona 
č . 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov 
a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014. Nakladať s 
fluórovanými skleníkovými plynmi môže len odborne spôsobilá fyzická osoba 
podnikateľ alebo právnická osoba s certifikátom o odbornej spôsobilosti. 

IX. PREBERACIE KONANIE 

9. 1 Odovzdanie časti diela Uednotlivého míľnika definovaného v bode 6.1 zmluvy) bude 
realizované po jeho ukončení. Na prevzatie časti diela vyzve zhotovitel' písomne 
osobu objednávatel'a oprávnenú rokovať vo veciach technických najmenej 3 dni 
vopred a dohodne s ním termín preberacieho konania. 

9.2 O odovzdaní a prevzatí časti diela vyhotoví zhotovíte!' protokol o odovzdaní a prevzatí 
časti diela, v ktorom bude opísaný stav odovzdávaného plnenia a odsúhlasený 
osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických. 

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami. Doklady o týchto skúškach 
podmieňujú prevzatie diela a budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí časti 
diela. V prípade, ak nie je stanovené inak, je zhotoviteľ povinný oznámiť termín 
vykonania skúšok vopred najmenej 3 pracovných dní, aby umožnil objednávateľovi 
účasť. 

9.4 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela budú nasledovné 
doklady: 

9.4.1 montážny denník, 

9.4.2 správa z technickej kontroly vypínača, 
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9.4.3 protokol z diagnostického merania vypínača, 

9.4.4 protokol o technickom stave vypínača prehlásenie o prevádzky schopnosti 
zariadenia. 

9.5 Pokiaľ preberacie skúšky preukážu vady diela, resp. časti diela, ktoré bránia jeho 
využitiu na stanovený účel , alebo bezpečnej prevádzke diela, respektíve časti diela, 
je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu tieto vady odstrániť, a pokia!' na tom 
objednávateľ trvá, vykonať nové preberacie skúšky podľa bodu 9.3 zmluvy. 

9.6 Nebezpečenstvo škody na časti diela prechádza na zhotoviteľa okamihom jeho 
odovzdania objednávatel'om na základe protokolu o odovzdaní pracoviska. 
Nebezpečenstvo škody na časti diela prechádza späť na objednávateľa okamihom 
odovzdania a prevzatia časti diela na základe odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu časti. Pokiaľ je objednávate!' v omeškaní s prevzatím diela, a to aj v prípade, 
že bol k prevzatiu riadne vyzvaný a dielo, respektíve časť diela je riadne vykonané a 
dokončené, dôjde k prechodu nebezpečenstva škody na diele prvým dňom 

omeškania objednávateľa s prevzatím. 

X. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podľa podmienok tejto 
zmluvy s použitím technologických postupov, náradia a materiálu spiňajúcich zákony 
a technické normy platné v Slovenskej republike a bude mať vlastnosti dohodnuté v 
tejto zmluve. Zhotoviteľ poskytuje na dielo a jeho časti záruku odo dňa jeho 
odovzdania objednávateľovi. 

10.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia diela 
protokolom o odovzdaní a prevzatí časti diela podpísaným osobou objednávateľa 
oprávnenou rokovať vo veciach technických. 

10.3 Objednávateľ je povinný reklamáciu vady častí diela uplatn iť písomnou formou 
bezodkladne po jej zistení. 

10.4 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotovíte!' povinnosť 
bezplatne odstrániť vady časti diela. 

10.5 Zhotoviteľ začne s odstraňovaním reklamovaných vád diela bezodkladne od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstráni v čo najkratšom 
technicky možnom čase. Termín odstránenia vád si dohodnú zmluvné strany 
písomnou formou. V prípade, že zmluvné strany nedosiahnu dohodu v zmysle 
predchádzajúcej vety do 5 dní od uplatnenia reklamácie, je objednávateľ oprávnený 
stanoviť primeraný termín na odstránenie vád. 

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

Xl. ÚROKY Z OMEŠKANIA, NÁHRADA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY 

11.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej 
faktúry má zhotovitel' 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. 

11.2 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela má objednávateľ 
právo uplatn iť si zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 8% p. a. z ceny dielčieho 
plnenia za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M 
EURIBOR, ktorá je platná v deň uplatnenia zmluvnej pokuty. 

11.3 Ak zhotovíte!' neodstráni vady a nedorobky v lehote dohodnutej alebo určenej podl'a 
bodu 10.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej 
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pokuty vo výške O, 1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, maximálne však 
v celkovej výške 10% zo zmluvnej ceny diela. 

11.4 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podl'a čl. VIli. bod 8.2 a 8.3 zmluvy je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 O % z ceny diela. 

11 .5 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa čl. XIII. je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- €. 

11.6 Akékol'vek porušenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP, OPP, 
ochrany životného prostredia zo strany zhotovitel'a zaznamená objednávateľ 

(technický dozor) v montážnom denníku. Za každé takéto porušenie môže 
objednávate!' uplatniť zmluvnú pokutu v zmysle "Všeobecných zmluvných podmienok 
zabezpečovania BOZP a OPP". Pracovník zhotovitel'a, ktorý opakovane poruší 
uvedené povinnosti, sa bude posudzovať ako osoba nespôsobilé k výkonu činností 
súvisiacich s realizáciou a vstup na pracovisko mu bude zakázaný. 

11 .7 Celková výška všetkých zmluvných pokút v súhrne nepresiahne 30% ceny za dielo. 

11.8 Ak vznikne pri realizácii Zmluvy objednávatel'ovi škoda, zodpovedá zhotovíte!' za 
škodu len vtedy, ak preukázateľne poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu 
alebo z iných právnych predpisov. ktorými je na základe tejto zmluvy viazaný. 
Celková výška náhrad škôd, ktoré si bude môcť objednávate!' spolu uplatniť 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, alebo iných nárokov objednávateľa nepresiahne 
1 OO% z ceny za dielo, a to aj v prípade viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet. Bez 
ohľadu na to, či ide o zodpovednosť na základe akéhokoľvek odškodnenia, zmluvnej 
alebo deliktuálnej zodpovednosti (vrátane nedbanlivosti a porušenia zákonnej 
povinnosti) alebo o inú zodpovednosť, zhotoviteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za 
ušlý zisk alebo príjmy, stratu výroby, prerušenie prevádzky alebo stratu používania, 
náklady na kapitál, stratu úrokov, stratu informácií a/alebo údajov za nároky 
vyplývajúce zo zmlúv objednávatel'a s tretími osobami, stratu uhl'ovodíkov, výpadok 
energie, náklady na zakúpenú alebo náhradnú energiu, alebo za akékoľvek nepriame 
alebo následné škody. 

11.9 Ak je to možné a účelné , môže zhotovíte!' škodu na zariadení, za ktorú zodpovedá, 
odstrániť uvedením zariadenia do pôvodného stavu na svoje náklady. 

XII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

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

12.2 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 . 

12.3 Ak bude plnenie 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. 

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

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

12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že súčasná pandémia spôsobená vírusom Covid-19 môže 
mať vplyv na obvyklý chod zhotovitel'a, alebo realizáciu predmetu zmluvy. Zmluvne 
strany vyhlasujú, že zhotovíte!' je oprávnený predÍžiť termín plnenia, alebo vykonať 
primeranú úpravu zmluvných podmienok, za predpokladu, že to bude potrebné pre 
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prekonanie priamych alebo nepriamych následkov spôsobených pandémiou choroby 
Covid-19, napr. z dôvodu reštriktívnych opatrení, rozhodnutím príslušného štátneho 
orgánu apod .. Tieto úpravy zmluvných podmienok nesmú mať za následok zvýšenie 
celkovej zmluvnej ceny. 

XIII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCII 

13.1 V tejto zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú 
alebo môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, 
dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, 
projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek 
iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkol'vek materiálov, 
ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie 
obsahovať. 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 
potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa. 

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

13.4 Zhotovíte!' nebude robiť kópie dôverných informácii, pokiaľ to nebude nevyhnutne 
nutné pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. 

13.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
objednávateľa . 

XIV. UKONČENIE ZMLUVY 

14.1 Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto 
zmluvy. 

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatne zmluvné 
záväzky, dohodnuté v tejto zmluve, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto 
zmluvy. 

14.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia 
záväzkov: 

a) ak bude zhotoviteľ preukázatel'ne vykonávať dielo chybne, t. j. v rozpore 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v technologických postupoch, 
v technických normách, alebo v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré 
bol zhotoviteľ upozornený objednávateľom v priebehu zhotovovania diela, 
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstráni! v primeranej lehote poskytnutej 
na tento účel objednávateľom, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval, 

b) ak zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní diela tak, že to bude nasvedčovať 
tomu, že termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodržaný pre 
okolností na jeho strane, pričom musí ísť o postup, na ktorý bol zhotovitel' 
upozornený objednávateľom v priebehu zhotovovania diela, a ktorý napriek 
tomuto upozorneniu neodstráni! v primeranej lehote poskytnutej na tento účel 
objednávateľom alebo v takom postupe naďalej pokračoval, 

c) ak je omeškanie zhotovenia s realizáciou diela alebo jeho časti oproti termínom 
uvedeným v článku IV. resp. termínmi upresneným i objednávateľom vo väzbe na 
možnosti uvol'nenia zariadenia v zmysle bodu 6.1 a v harmonograme prác o viac 
ako 5 dní. 
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14.4 Nepodstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 14.3 zmluvy. Po 
opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávate!' oprávnený od 
zmluvy odstúpiť. 

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

14.6 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od 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. 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

15.2 Meniť alebo dopÍňať zmluvu je možné len písomnou dohodou zmluvných strán. 

15.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

číslo 1.- Rozsah predmetu diela (vrátane rozpočtu), 
číslo 2.- Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP, 
číslo 3. -Všeobecné obchodné podmienky Siemens Energy, s.r.o. 

Poradie záväznosti dokumentov je nasledujúce, v zostupnom poradí: táto zmluva, 
príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3. 

15.4 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením § 542 ods. 1 Obchodného 
zákonníka v tom zmysle, že zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanom diele (vrátane prevzatých vecí potrebných k zhotoveniu diela) až do 
odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela objednávatel'om. 

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

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

15.7 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dve ponechá 
objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

15.8 Zmluva je uzatvorená dohodou v celom jej rozsahu. 

15.9 Pokial' by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neúčinným, 
neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným (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 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. 
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15.10 Zmluvné strany sa dohodli , že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a 
faktúry vyplýva z § Sa a 5b zákona č. 211/2000 Zb. 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. 
Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 15.1 tejto Zmluvy. 

15.11 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 ktorý nie je urobený v omyle a 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 ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 

15.12 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s." zverejnenom na webovej stránke 
spoločnosti SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a 
ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti 
SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom 
pohybe takýchto údajov. ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V Bratislave, dňa: .................. . 

Za objednávateľa: 

Ing. Peter Dovhun 
generálny riaditel' 

tni ~rosia v J~ega, 
(lfchný riad~!' úseku 

prevádzky 

V Bratislave, dňa: . 

Za zhotoviteľa : 

Ing. Jaroslav lahoda 
generálny riaditel', konatel' 

l Ing. Roman Michnica 
finančný riaditel', konatel' 
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