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Číslo zmluvy objednávatel'a: 2022-0050-1139230
Č fslo zmluvy zhotoviteľa :

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podl'a §536 a nasl. zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonnfk v zneni neskorších
predpisov (ďalej len ,.Obchodný zákonník")
(ďalej len "Zmluva")

1.1

Objednávateľ:

Zapísaný:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Člslo účtu:
l BAN:
SWIFT:
Menom

spoločnosti

l. ZMLUVNÉ STRANY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 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/ 11
SK301100 0000 0026 201 9 1900
TATRSKBX

oo

koná: Ing. Peter Dovhun, generálny riaditeľ
Juraj Saktor, vrchný riaditel' úseku ICT

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:
Ing. Richard Rečlo, výkonný riaditeľ sekcie PaS ICT
technických:
Bc. Peter Kazimír, vedúci odboru telekomunikácií
(ďa l ej aj ako .objednávate!"' alebo

1.2

Zhotoviteľ:

,.SEPS")

Hitachi Energy Slovakia, s. r. o.

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tuhovská 29
831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l..
oddiel: Sro, vložka č. 137274/B
52 366 081
2121033607
SK2121033607
Deutsche Bank AG
853005700/5700

l BAN:

DE52500700100853005700

Zapfsaný:

IGO:
DIČ:

IC DPH:

DEUTDEFF
SWIFT:
Menom spoločnosti koná: Ing. Marian Garčár, kona teľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:
Ing. Csaba Farkaš, PhD., obchodný manažér
technických:
Ing. Július Pleva, projektový manažér
(ďalej aj ako "zhotovíte!'")
(ďalej spoločne aj ako .Zmluvné strany~ alebo jednot livo aj ako .Zmluvná strana")
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ll. PREAMB ULA
2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotoviteľa
ako úspešného uchádzača zo dňa 29.03 .2022 .

111. PREDME T ZMLUVY
3.1 Zhotovitel' sa zaväzuje pre objednávate ľa z hotoviť dielo ,,Upgrade systému FOXMAN-EM"
{ďalej

len "dielo"}.

3.2 Predmetom tejto Zmluvy je zaistenie dodávky Upgrade systénu FOXMAN-E M
pozostávajúcej z dvoch míľnikov:
3.2.1 M íľn ik č. 1 -Dodávka vlastného hardvéru a licencií
3.2.2 Mil'nik č. 2 - Inštalácia, integrácia, oživenie, rozchodenia systému a vypracovan ie,
dodanie potrebnej dokumentá cie v tl ačenej a elektronickej podobe.
Podrobné technické požiadavky na predmet diela sú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať osobami objednávatel'a
oprávnenými rokovať vo veciach technických a zaplatiť zhotovitel'ovi dohodnutú zmluvnú
cenu.

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA
4.1

Zhot oviteľ

sa zaväzuje

zhotoviť

a

o dovzdať

dielo do 30.11 .2022.

4.1.1

Míľn ik č.1

v rozsahu bodu 3.2.1 do 31 .08.2022.

4.1.2

Míľn i k č. 2

v rozsahu bodu 3.2.2 do 30.11.2022 .

4.2 Zhotovíte!' nie je oprávnený takto stanovený termín plnenia meniť bez dohody
s objednávatel'om. Záväzok. zhotoviť dielo alebo jeho časť je splnený jeho odovzdaním
a prevzatlm zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnený mi rokovať vo veciach
technických na mieste stanovenom v tejto Zmluve
4.3 Pred dohodnutý m termínom môže zhotovitel' odovzdať časť diela len so súhlasom osôb
objednávat el'a oprávnenými rokovať vo veciach zmluvných a technických .
4.4 Miestom realizácie a odovzdania diela je administrat ívna budova s poločnosti Slovenská
elektrizačná prenosová sústav, a.s., Obchodná 2 , Žilina .

V. CENA
5. 1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 111. tejto Zmluvy je stanovená dohodou
Zmluvných strán podľa§ 3 zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Kalkulácia ceny diela je v Prílohe č . 2 tejto Zmluvy.
5.2 Cena za dielo podľa čl ánku 111. je 316 872,00 EUR bez DPH
(slovom: trístošestnásťtisícosemstosede mdesiatdva EUR),
z toho cena za míľnik č. 1 je 299 848,00 EUR bez DPH
(slovom: dvestodeväťdesiatdevätlis ícosemstoštyridsaťosem EUR),
a cena za míl'nik č . 2 je 17 024,00 EUR bez DPH
(slovom : se demná st'tisicdvad saťštyri EUR).
5.3 K cene sa uplatní DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o DPH").
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5.4 V cene dohodnutej podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady
pre zhotovenie diela.

zhotoviteľa

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Objednávate!' sa zaväzuje zapl atiť zmluvnú cenu uvedenú v bode 5.2 tejto Zmluvy,
ak zhotovíte!' dodá dielo riadne a včas.
6.2 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym zhotovením a odovzdaním
časti diela definovaného v článku 111. osobám objednávatel'a oprávneným rokovať
vo veciach technických, formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí častí diela
nasledovne:
6.2.1 Míľnik č . 1 v rozsahu bodu 3.2.1
299 848,00 EUR bez DPH
6.2.2 Mifnik č . 2 v rozsahu bodu 3.2.2
17 024,00 EUR bez DPH
6.3 Cenu za dielo alebo jednotlivé časti diela uhradí objednávate!' na základe faktúry, ktorú
zhotovíte!' vystaví do 15 dni odo dňa vzniku daňovej povinnosti a doruči objednávatel'ovi.
Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia diela alebo časti diela formou protokolu
o odovzdaní a prevzati diela alebo časti diela. Zhotovíte!' je oprávnený vystaviť faktúru
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela podpísaného obidvomi
Zmluvnými stranami.
6.4 Faktúra sa považuje za doručenú v listínnej (tlačenej) forme 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 pod ľa zákona o DPH, označenie čisla Zmluvy
podľa evidencie objednávateľa a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód štatistickej
klasifikácie produktov podl'a činnosti (CPA). Súčasťou faktúry je zisťovac i protokol
a protokol o odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela podpísaný obidvoma Zmluvnými
stranami.
6.5.1

Protokol o odovzdan í a prevzatí diela alebo časti diela vypracuje zhotoviteľ a predloží
ho na odsúhlasenie objednávatel'ovi. Za objednávatel'a majú právo odsúhlasiť
protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických.

6.5.2

V prípade, že dôjde k zmenám osôb oprávnených
zmeny budú oznámené zhotovitel'ovi.

6.5.3

Zhotovíte(' priloži k protokolu o odovzdaní a prevzati časti diela všetky doklady
preukazujúce odovzdanie a rozsah odovzdávaných častí diela.

rokovať

vo veciach technických tieto

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto Zmluvy,
objednávate!' je oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruši
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doru čen í m opravenej faktúry
objednávate!'ovi.
6.7 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
6.8 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 použivaní elektronickej
formy fakturácie v zmysle bodu 6.9 Zmluvy.
6.9 Do 10 dni od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je zhotovíte!' povinný písomne oznámiť
objednávateľovi , čí bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú
formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie zhotoviteľa o forme spôsobu
fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia objednávatel'ovi. V prípade
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doručovania

el. faktúr bude v oznámeni uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry

odosielané
zhotoviteľ, nesplni riadne a včas svoju povinnosť podl'a bodu 6.9 tejto Zmluvy,
za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.

6.1 O Ak si

6. 11 Zhotoviter je oprávnený písomne požiadať objednávate ra 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
zhotovitel'ovi.

VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Povinnosti Zmluvných strán
7.1 Zhotoviter vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
7.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym
odovzdaním a prevzatím diela alebo časti diela osobám objednávateľa oprávnenými
rokovať vo veciach technických . Týmto okamihom prechádza na objednávateľa
aj nebezpečenstvo škody na diele.

7.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je preukázanie jeho

funkčností

vykonaním

skúšok funkcionality jednotlivých častí a preukázanie funkčností celého diela.
7.4

Objednávateľ potvrdi prevzatie časti diela, resp. celého diela písomne, protokolom
o odovzdan! a prevzati časti diela, resp. záverečným protokolom o odovzdan í a prevzatí
diela, podpfsaným osobami objednávatel'a oprávnenými rokovať vo veciach technických.
časť diela bude zhotoviterom odovzdaná a objednávaterom prevzatá aj v prfpade,
že v zápise o odovzdan! a prevzatí časti diela budú uvedené nedorobky, ktoré samy o sebe,
ani v spojeni s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné
nedorobky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzati časti diela so stanovením
terminu ich odstránenia. Objednávate!' je oprávnený až do odstránenia uvedených vád
a nedorobkov zadržať 1O% z ceny časti diela. Uvedená suma bude zhotoviteľovi uhradená
do 15 dní od písomného potvrdenia objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.

7.5 Zhotovitel' sa zaväzuje:

7.5.1

V prlpade vzniku odpadov nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ zabezpečí uloženie vzniknutého odpadu na vyhradené miesto, ktoré mu urči
objednávate!'. Zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu zabezpeči objednávate!'
na vlastné náklady.

7 .5.2

Odovzdať

spolu s dielom dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane projektu lP
adresovania a NSD zariadení v papierovej forme 2 ks a 1 x v elektronickej forme.

7.5.3 Po ukončeni diela odov zdať objednávatel'ovi všetky dokumenty či už vo forme písomnej,
výkresovej alebo elektronickej s vyhlásením, že nedošlo počas tvorby projektovej

a inej dokumentácie k zneužitiu , strate alebo odcudzeniu informácií a dokumentov.
7.6 Pri plneni tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám
na zdravi, na majetku a životnom prostredí. Ak zhotovitel', resp. jeho subdodávatelia
spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu tejto
Zmluvy objednávatel'ovi škodu, zhotovíte!' sa zaväzuje objednávatel'ovi nahradiť túto škodu
v plnom rozsahu.

7.7

Zhotovite ľ je povinný vykonať dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými
podkladmi pre vyhotovenie tohto diela.

7.8

Zhotoviteľ

sa zaväzuje, že si bude riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky voči svojim
subdodávatel'om , ktorých poveril realizáciou časti diela v súlade s touto Zmluvou.
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Porušenie záväzku podl'a predchádzajúcej
na uplatnenie zmluvnej pokuty.

vety

zakladá

nárok

objednávateľa

7.9 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v súlade
so zásadami poctivého obchodného styku , t.j . najmä uhrad iť subdodávaterom dohodnutú
cenu za riadne a včasné poskytnutie príslušných čiastkových služieb/prác alebo činností
v rámci prác/služby do 30 dni od uhradenia faktúry objednávatel'om.
Spolupôsobenie Zmluvných strán

7.10 Osoba

objednávateľa

oprávnená rokovať vo veciach technických je povinná poskytnúť
na požiadanie zhotovitel'a odbornú konzultáciu v nevyhnutnom rozsahu pre vypracovanie
projektovej dokumentácie.

VIli. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI
8.1 Zhotovíte!' zodpovedá za

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov
a pracovn íkov subdodávateľských spoloč n osti a je povinný dodrž i avať ustanovenia
Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania BOZP a OPP - Prlloha č . 4 tejto
Zmluvy.

8.2 Zhotovitel' sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch

objednávateľa dodržiavať miestne
prevádzkové predpisy, dopravné značenie a zásady zabezpečovania BOZP a OPP.
Zhotovíte!' prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi po podpise tejto
Zmluvy pri prvom vstupe do areálu objednávatel'a.

IX. ZÁRUČNÁ DOBA· ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
9.1

Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy
a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými normami
a že fu nkčné a technické vlastnosti diela zodpovedajú vlastnostiam dohodnutým v tejto
Zmluve.

9.2

Zhotovíte!' poskytne na dielo rozšírenie záruky po dobu 60 mesiacov. Záruka začne plynúť
odo dňa písomného prevzatia diela záverečným protokolom o odovzdaní a prevzati diela
podplsaným osobami objednávateľa oprávnenými rokovať vo veciach technických .

9.3

Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou .

9.4

Počas záručnej
odstrán iť

doby má objed návateľ právo požadovať a zhotoviter povi nnosť bezplatne

vady.

9.5

Objednávate!' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne
po jej nahlásení prostredníctvom Centrálneho HelpDesku objednávateľa pristupnom
na adrese https:l/servicedesk .sepsas .sk/, s automatickou notifikáciou na HelpDesk
zhotovitel'a.

9.6

Pri nedostupnosti Centrálneho HelpDesk-u obj ednávateľa , počas pracovných dní (v čase
od 7:00 do 16:00) nahlási objednávateľ vadu telefonicky na telefónne číslo :
+421 905 203 018.

9.7

Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním prlpadných vád v nasledujúci pracovný
deň a vadu odstrániť do 5 pracovných dní.

9.8

V prípade , že nebude možné vadu odst rániť do 5 pracovných dní po jej nahlásení,
zástupcovia zlmuvných strán vo veciach technických dohodnú náhradný termín
odstránenia vady.
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9.9

Ak zhotovitel' neodstráni vadu počas určenej doby, moze objednávateľ zabezpečiť
vlastnými silami alebo u iného dodávatel'a odstránenie tejto vady, pričom všetky náklady
s tým spojené, vrátane sprievodných nákladov, má povinnosť uhradiť zhotoviter.

9.1 O Pokiaľ dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávateľ má právo dať uvedenú
skutočnost' posúdiť u nezávislého posudzovateľa . Pokial' sa preukáže odborným
posudkom, že reklamácia vady diela bola oprávnená, tak objednávateľ má právo voči
zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný odborný
posudok.

za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotovitel' iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinnosti.

9.11 Zhotovíte!' zodpovedá

X. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY
10.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdan im časti diela, pokiaľ
toto omeškanie nie je zapríčinené vinou objednávatel'a , môže si objednávate!' uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % z ceny časti diela za každý deň omeškania, maximálne
však v celkovej výške 1O o/o z ceny diela.

10.2 Ak zhotovitel' neodstráni prípadné vady diela

počas záručnej doby v lehote dohodnutej
podl'a bodu 9.7 tejto Zmluvy, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
100,00 EUR za každý deň omeškania.

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela v lehote dohodnutej podľa bodu 9.8 tejto
Zmluvy, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300 ,00 EUR za každý deň
omeškania po dohodnutom termíne.
10.4 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podl'a bodu 15.6 tejto Zmluvy je zhotoviteľ
povinný zap latiť zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR (slovom tisicpäťsto eur).

10.5 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podl'a

článku VI li. tejto Zmluvy je zhotovitel'
povinný zap latiť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.

10.6 Za každé jednotlivé porušenie povinností v zmysle čl. XII. tejto Zmluvy je zhotoviteľ
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,· EUR (slovom pätlisic eur).

10.7 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti pod ľa bodu 7.9 tejto Zmluvy je zhotovíte!'
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (slovom päťtisíc eur). Dohodou
o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody vo výške
prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
10.8 Uplatnen fm zmluvnej pokuty nezaniká objednávate!'ovi právo na náhradu škody
spôsobenej zhotovitel'om porušením zmluvných povinností. Zmluvná strana je oprávnená
požadovať aj náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
10.9 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe do ručenej
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. Ak 1M EURIBOR
nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota}, pri výpočte úroku sa použije 1M
EURIBOR rovný nule.
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Xl. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
11. 1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava
uvedená v§ 374 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 zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela,
aby sa minimalizovali riziká zničen ia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo
iné škody.
11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 11.3 a úhradu
nákladov na realizáciu týchto opatreni dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác
na základe návrhu, ktorý predloži zhotovíte!'.
11.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpoved nosť 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 informácii, dokumentov
a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov,
fotografií, výkresov, špecifikácií, softvérových programov a akýchkoľvek iných médií
nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri
použiti týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
12.2 Zhotovíte!' sa zaväzuje po užiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne
pre potreby realizácie diela. Akékol'vek ďalšie použitie informácií bude podliehať
predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávatera.
12.3 Zhotovitel' sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu
objednávateľa iba subdodávatel'om, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov,
ale len tým, ktori preukázatel'ne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely
riadneho a včasného vyhotovenia diela.
12.4

Zhotovite ľ

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

12.5 Pre potreby masmédií
objednávate!'a.

môžu

poskytovať

informácie iba

poverení zástupcovia

12.6 Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán vo vzťahu k zabezpečeniu primeranej úrovne
dôverností, dostupnosti a integrity informácii definuje Príloha č. 5 tejto Zmluvy.

XIII. LICENČNÁ ZMLUVA A AUTORSKÉ PRÁVA
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pokia!' bude výsledkom plnenia zo strany zhotoviteľa
autorské dielo podl'a ustanovenia § 3 zákona č . 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov (ďa lej len "Autorský zákon") udeľuje zhotoviter podpisom tejto
Zmluvy odo dňa zaplatenia celej časti ceny diela, v ktorej je autorské dielo zahrnuté,
objednávateľovi súhlas na použitie autorského diela na účel podl'a tejto Zmluvy.
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13.2 Odovzdaním diela zhotovitel' odovzdá všetky licenčné zmluvy obsahuj
úce rozsah
a podmienky udelených licencii, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu diela.
13.3 Zhotovitel' prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb.
13.4 V prípade , že si tretia strana oprávnene uplatní nároky voči objednávaterovi
v preukázanej
príči nnnej súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva zhotovit
el'om vykonaním
diela podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotovíte!' voči objednávatel'ovi v plnom
rozsahu
a je povinný nahradiť odjednávaterovi škodu mu takto spôsobenú v príči nnej súvislos
ti
s porušením práv duševného vlastníctva.
13.5 Na vzťahy neupravené týmto článkom Zmluvy týkajúce sa diela sa primera
ne použijú
ustanovenia Autorského zákona.

XIV. UKONČENIE ZMLU VY
14.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpen ím od
tejto Zmluvy.
14.2 Podstatným porušenlm Zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl.
Obchodného
zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje:
14.2.1 nesplnenie povinností podl'a bodu 7.7 tejto Zmluvy a to ani v dodatoč
nej lehote
na odstránenie nedostatkov stanovenej objednávateľom v predchádzajúce j písomne
j
výzve,
14.2.2 nedodržanie termínu vyhotovenia diela podl'a bodu 4.1 tejto Zmluvy
o viac ako 30
kalendárnych dni.
14.3 Nepodstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatnýc
h zmluvných
podmienok tejto Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 14.2. Na nepodst
atné
porušenie tejto Zmluvy objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorni. Po opakova
nom
porušen í tej istej zmluvnej povinnosti je objednávate!' oprávnený od tejto Zmluvy
odstúpiť .
14.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie
sú podstatné,
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preamb
uly
smernice Európskeho parlamentu a Rady 20 14/24/E Ú z 26. februára 2014 o verejnom
obstarávani a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle § 32 ods. 1 písm. h)
zákona
č. 343/201 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých predpisov.
14.5 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručen ia písomného oznámenia
o odstúpení
od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje táto 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
objednávateľ uhradí
do 30 dní.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15.1 Táto Zmluva nadobúda pl atnosť a účinnosť dňom podpísania obidvom
a Zmluvnými
stranam i.
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou
budú
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objedná
vky
a faktúry vyplýva z § Sa a 5b zákona č . 211/200 0 Z. z. o slobodnom
prístupe
k informáciám a o zmene a doplnen i niektorých zákonov (zákon o slobode informá
cií)
v znen i neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočno
stí ,
ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchod ného tajomstva, ako
aj ďalšie
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obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo
Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 15.1.

vylučujú.

15.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na územi SR.
15.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopfňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme
dodatkov k tejto Zmluve.
15.5 Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán
dostane po jednom vyhotovení.
15.6 Zoznam subdodávate ľov podra Prílohy č. 3 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe
vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého
obsahom bude nový zoznam subdodávateľov .
15.7 Pre prípad sporu na základe tejto Zmluvy sa dojednáva

príslušnosť

slovenského súdu.

15.8 Ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným , neplatným,
nezákonným alebo nevykonatel'ným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"),
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účin nosť 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.
15.9 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. aprila 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len
.Legislatíva o ochrane osobných údajov"} v zneni ích prípadných neskorších zmien.
Zhotoviteľ je povinný zhotovil' dielo tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo úči nné
bezpečnostné , technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatlvou o ochrane
osobných údajov.
15.1 OZhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti
SEPS s názvom ,.Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská e lekt rizačná
prenosová sústava , a.s." zverejnenom na webovej stránke s poločno sti SEPS
www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú i nformačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvan!
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 spracúvan[ osobných údajov a o varnom 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 doplnenf niektorých zákonov.
15.11 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,
u rčite a zrozumiteľne , a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo úče lom
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.
15.12Neoddelitefnou
Príloha

č.

súčasťou

tejto Zmluvy je:

1 - Technické požiadavky
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Príloha č . 2 - Kalkulácia ceny diela
Príloha č . 3 - Zoznam subdodávatel'ov
Prfloha č. 4 - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovan i a BOZP a OPP
Príloha č. 5 - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej
bezpečnosti.

V Bratislave dňa ..................... .. .

V Bratislave

Za objednávatefa :

Za zhotovitel'a :....

Ing. Peter Dovhun

fng. Marian Garčár
konater

generálny riaditel'

dňa

..................... .

Juraj Saktor
vrchný riaditel' úseku lCT
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