
Zmluva o dielo 
číslo: 2022/2200/5456 

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

1.1 Objednávateľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

Člänok 1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, šTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2. 842 04 Bratislava 
Ing. Vladimír Kotlár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00156 752 
2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č. : 32/B 
(ďalej len „objednávateľ'} 

1.2 Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
BIC: 

Strojímy Brno, a.s. 
Blanenská 1278/55, 664 34 Kurím 
Karel Mikulášek, predseda predstavenstva 
255 43 512 
CZ25543512 
česká spofitelna, a.s. 
21137 62/0800 
CZ86 0800 0000 0000 02113762 
GIBACZPX 

Zapísaný v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne. spisová značka B 2778 

{ďalej len „zhotoViter a spolu s objednávatelom ďalej len "zmluvné strany") 

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu o dielo pod názvom: 

- Rekonštrukcia a modernizácia 

{ďalej len „zmluvaM). 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo od názvom: SVO G-N -
- Rekonštrukcia a modernizácia bližšie 

špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy (ďalej aj ,.,dieloM) a zhotovené dielo protokolárne 
odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo 
zaplatiť cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 

2.2 Dielo pozostáva z nasledovných ucelených častí: 

2.2.1 Vypracovanie: 
2.2.1.1 návrhu technického riešenia rekonštrukcie a modernizácie 

pre ucelené časti diela špecifikované 
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v bodoch 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 tohto článku zmluvy (ďalej len „návrh 
technického riešenia"). Vypracovaný návrh technického riešenia predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. Objednávateľ vypracovaný návrh technického riešenia schváli alebo 
k nemu zašle pripomienky, a to do 7 dní od jeho doručenia. Zhotoviteľ je 
povinný následne zapracovať do návrhu technického riešenia pripomienky 
objednávateľa a doručiť jeho finálnu verziu do 7 dní objednávatelovi, a to 2x 
vo výkresovej podobe a 1x v elektronickej podobe (CD, DVD alebo USB v 
editovateľných formátoch dwg., a vo formátoch jpg., pdf.). Bez odsúhlasenia 
technického riešenia objednávateľom, nie j e možné pokračovať vo 
vypracovaní realizačnej dokumentácie v zmysle bodu 2.2.1.2 tohto článku 
zmluvy. 

2.2.1.2 ľ - · ~ · 1 ovácie, modernizácie a rekonštrukcie 
ktorej súčasťou bude technologický 

postup, aKo aj vecný, časový a finančný harmonogram, pričom vypracovaná 
realizačná dokumentácia bude pozostávať z nasledovných častí 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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vecný, časový a finančný harmonogram realizácie prác 
demontáž a montáž zariadení 
rekonštrukcia regulátorov-
nové generátory a regulátory budenia 
rekonštrukcia hydraulických a elektroh draulických agregátov 
rekonštrukcia a modernizáci 
rekonštrukcia jednosmernej vlastnej spore y, niz onapäťového rozvodu 
a elektrických ochrán 
rekonštrukcia riadiaceho systému 
projekt kvality, v ktorom budú definované požiadavky na materiálové 
a rozmerové skúšky, tlakové a funkčné skúšky pre jednotlivé novo 
vyrábané diely, resp. časti v zmysle platného znenia relevantných STN. 
Zhotoviteľ v projekte kvality zároveň zadefinuje skúšky, ktoré vykoná 
vlastným oddelením technickej kontroly za účasti objednávateľa 
vecný a časový prehľad čiastkových skúšok jednotlivých zariadení 
s určením nevyhnutnej prítomnosti zamestnancov objednávateľa 
zoznam skrutkových spojov spolu so špecifikáciou spojovacieho 
materiálu a vyžadovaným uťahovacím momentom 
finančný harmonogram, ktorého obsahom bude podrobné uvedenie cien 
jednotlivých prác vykonávaných zhotoviteľom na ucelených častiach diela 
definovaných v bodoch 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 tohto článku zmluvy. 
Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že finančný 

harmonogram tvorí iba bližšiu špecifikáciu ceny diela uvedenej v bode 4.1 
článku IV. tejto zmluvy a nezbavuje ho povinnosti fakturovať dielo po 
ucelených častiach v zmysle bodu 5.3 článku V. tejto zmluvy. 
prospektová dokumentácia - zhotoviteľ dodá kompletnú sadu 
katalógových listov a prospektov motorov, prístrojov a ďalších 
elektrických zariadení s určením ich výkonových parametrov a schém 
pripojenia (parametre doplní do zoznamu prístrojov a zariadení). 
zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať realizačnú dokumentáciu a 
technologický postup a predložiť ich objednávateľovi na vyjadrenie do 3 
mesiacov odo dňa schválenia návrhu technického riešenia 
objednávateľom v zmysle bodu 2.2.1.1 tohto článku zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje realizačnú projektovú dokumentáciu 
vrátane technologického postupu schváliť do 2 týždňov od ich doručenia, 
prípadne predložiť zhotovitelovi svoje pripomienky. Zhotoviteľ následne 
do 2 týždňov od doručenia vyjadrenia objednávateľa zapracuje jeho 
prípadné pripomienky a doručí objednávateľovi finálne znenie real izačnej 
dokumentácie a technologického postupu, a to 4x v listinnej podobe a 2x 



2.2.2 Rekonštrukci 

v elektronickej podobe (CD, DVD alebo USB v editovateľných formátoch 
dwg., doc., xls., a vo formátoch jpg., pdŕ.). Schválením technologického 
postupu prác objednávateľom sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za 
vady diela. Bez odsúhlasenia realizačnej projektovej dokumentácie 
a technologického postupu nie je možné začať s realizáciou prác 
uvedených v bode 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 tohto článku zmluvy. 

2.2.2.1 Generálna oprava, rekonštrukcia a modernizácia ktorá pozostáva z 
vykonania nasledovných prác: 

• demontá-
• oprava privádzacieho potrubia na-
• oprava špirály 
• oprava rozvádzacieho ústrojenstva 
• výroba, dodanie a montáž servomotora rozvádzacieho kolesa 
• oprava obežného kolesa. 
• rekonštrukci návrh spojk~ generátor, 

návrh a dodanie novej hriadeľovej upchávky 
• spätná montá-
• vykonanie suc okrých skúšok 
• rekonštrukcia chladiaceho systému 

- rozvod potrubia 
- predfilter a samočistiaci filter (Q 500 1/min, 200 µm) 

• rekonštrukcia klapkového uzáveru 
- oprava servomotora, 
- oprava klapky 
- oprava čerpacieho agregátu klapky 

• odstránenie remeňového prevodu -
- dodanie a montáž novej spojky - generátor (úprava 

hriadeľa) 

2.2.2.2 Rekonštrukcia čerpacieho agregátu (ďalej len „ČAR") a elektrohydraulického 
agregátu (ďalej len ~EHR"} termínovo naviazaná na generálnu opravu -

• dodanie a inštalácia nového čerpacieho agregátu 
• dodanie a inštalácia nového elektrohydraulického regulátora 
• dodávka náhradných dielov 
• vykonanie funkčných skúšok a uvedenie do prevádzky 

2.2.2.3 Rekonštrukcia regulátorov-

• dodanie komponentov, prístrojového vybavenia a materiálov 
• dodanie a inštalácia software vrátane dodania licencií a potrebného 

vývojového a aplikačného programového vybavenia 
• vykonanie montáže a pripojenia zariadení 
• vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, prvej úradnej 

skúšky oprávnenej právnickej osoby (ďalej ten „OPO") 
• vykonanie funkčných skúšok 

2.2.2.4 Rekonštrukcia a modernizácia rozvodne-

ZoD č. 2022/2200/5456 

• demontáž existujúcich komponentov rozvodne 
• dodanie nevyhnutných komponentov, prístrojového vybavenia a 

materiálov 
• dodanie a montáž elektrických ochrán rozvod~ s vykonaním 

výpočtu a parametrizácie 
• vykonanie montáže a pripojenia zariadení 
• vykonanie funkčných skúšok, revízií, úradných skúšok a uvedenie do 

prevádzky 



2.2.2.5 Výroba nového generátora: 

• demontáž existujúceho generátora 
• vypracovani anie nového generátora priamo • 1 • • • • .. p ••• 

spojeného s 
• vypracovanie návrhu a vybudovanie stojiska generátora 
• vykonanie montáže a pripojenia generátora 
• vykonanie funkčných skúšok a uvedenie do prevádzky 

2.2.2.6 Modernizácia regulátorov budeniallll predmetom ktorej je návrh, výroba 
a výmena regulátora budenia vrátane výkonových častí: 

• demontáž existujúcich regulátorov budenia 
• návrh nových regulátorov budenia pre nové generátory 
• dodanie komponentov, prístrojového vybavenia a materiálov 
• dodanie a inštalácie software vrátane dodania licencií a potrebného 

vývojového a aplikačného programového vybavenia 
• vykonanie montáže a pripojenia zariadení 
• funkčné skúšky, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, 

prvej úradnej skúšky OPO 
2.2.2.7 Rekonštrukcia ochrán generátora a transformátora: 

• demontáž existujúcich zariadení 
• dodanie, zapojenie a parametrizácia nových ochrán 
• vykonanie funkčných skúšok a uvedenie do prevádzky 

2.2.2.8 -ceho a informačného systému a automatiky 

• vybudovanie nového riadiaceho systému všetkých úrovní riadenia 
• dodanie a inštalácia nového software - systému, skupinového 

regulátora a všetkých procesných staníc 
• dodanie a inštalácia vi.rodia nostického s stému 
• úpravy v nadradenom ystéme 
• vykonanie funkčných skúšok a uvede í r v ' 

2.2.2.9 Vykonanie funkčných skúšok a uvedenie do prevádzky. 

2.2.2.10 Vykonanie zaškolenia objednávateľom určených pracovníkov na obsluhu 
a prevádzku dodaných a nainštalovaných zariadení. Presný dátum ako aj 
rozsah školenia bude určený po dohode zodpovedných pracovníkov 
objednávateľa a zhotoviteľa uvedených v bodoch 6.11 a 6.12 článku Vl. tejto 
zmluvy zápisom do príslušného stavebného denníka podla bodu 6.10 článku 
Vl. tejto zmluvy. 

2.2.3 Rekonštrukcia 

2.2.3.1 Generálna oprava, rekonštrukcia a modernizácia - ktorá pozostáva z 
vykonania nasledovných prác: 

• demontáž--
• oprava privádzacieho potrubia na-
• oprava špirály 
• oprava rozvádzacieho ústrojenstva 
• výroba, dodanie a montáž servomotora rozvádzacieho kolesa 
• oprava obe žného kolesa 
• rekonštrukcia turbínového hriadeľa, návrh spojky--generátor, 

návrh a dodanie novej hriadeľovej upchávky 
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• spätná montáž-
• vykonanie suchých a mokrých skúšok 
• rekonštrukcia chladiaceho systému 

- rozvod potrubia 
- predfilter a samočistiaci filter (Q 5001/min, 200 µm) 

4z23 

/ 



2.2.4 

2.2.3.2 

2.2.3.3 

• rekonštrukcia klapkového uzáveru 
- oprava servomotora, 
- oprava klapky 
- oprava čerpacieho agregátu klapky 

• odstránenie remeňového prevodu 
- dodanie a montáž novej spojky- - generátor (úprava 
-hriadeľa) 

Rekonštru~·fR termínovo naviazaná na generálnu opravu 

• dodanie a inštalácia nového čerpacieho agregátu 
• dodanie a inštalácia nového elektrohydraulického regulátora 
• dodávka náhradných dielov 
• vykonanie funkčných skúšok a uvedenie do prevádzky 

Rekonštrukcia regulátora~ 

• dodanie komponentov, prístrojového vybavenia a materiálov 
• dodanie a inštalácia software vrátane dodania licencií a potrebného 

vývojového a aplikačného programového vybavenia 
• vykonanie montáže a pripojenia zariadení 
• vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, prvej úradnej 

skúškyOPO 
• vykonanie funkčných skúšok 

2.2.3.4 Výroba nového generátora: 

• demontáž existujúceho generátora 
• vypracovanie návrhu, výroba a dodanie nového generátora priamo 

spojeného~ 
• vypracovan~tojiska generátora 
• vykonanie montáže a pripojenia generátora 
• vykonanie funkčných skúšok a uvedenie do prevádzky 

2.2.3.5 Modernizácia regulátorov budenia-predmetom ktorej je návrh, výroba 
a výmena regulátora budenia vrátane výkonových častí: 

• demontáž existujúcich regulátorov budenia 
• návrh nových regulátorov budenia pre nové generátory 
• dodanie komponentov, prístrojového vybavenia a materiálov 
• dodanie a inštalácie software vrátane dodania licencií a potrebného 

vývojového a aplikačného programového vybavenia 
• vykonanie montáže a pripojenia zariadení 
• funkčné skúšky, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky, 

prvej úradnej skúšky OPO 

2.2.3.6 Rekonštrukcia ochrán generátora a transformátora: 

• demontáž existujúcich zariadení 
• dodanie, zapojenie a parametrizácia nových ochrán 
• vykonanie funkčných skúšok a uvedenie do prevádzky 

2.2.3. 7 Vykonanie funkčných skúšok a uvedenie do prevádzky. 

2.2.3.8 Vykonanie zaškolenia objednávateľom určených pracovníkov na obsluhu 
a prevádzku dodaných a nainštalovaných zariadení. Presný dátum ako aj 
rozsah školenia bude určený po dohode zodpovedných pracovníkov 
objednávatela a zhotoviteľa uvedených v bodoch 6.11 a 6.12 článku Vl. tejto 
zmluvy zápisom do príslušného stavebného denníka podľa bodu 6.10 článku 
Vl. tejto zmluvy. 

nie káblovej tras~eň -v zemi 
re záložné napájanie- distribučnej rozvodn 
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2.3 Pod pojmami „Vykonanie funkčných skúšok, uvedenie do prevádzky a nábeh" uvádzaných v 
tomto článku zmluvy sa rozumie záväzok zhotoviteľa uskutočniť skúšky špecifikované 
v nasledovných dokumentoch: 

• .. Technická špecifikácia pre generálnu opravu ktorá tvorí pnlohu č. 
1 tejto zmluvy (ďalej len „príloha č.1") 

• .. Technická špecifikácia pre generálnu opravu-ČAR", ktorá tvorí prílohu č. 2 
tejto zmluvy (ďalej len npríloha č. 2"} 

• ,,Technická špecifikácia pre generálnu oprav~CHV", ktorá tvorí prílohu č. 3 
tejto zmluvy (ďalej len nPnloha č. 3") 

• ,.Technická špecifikácia pre generálnu oprav~Automatika a RIS", ktorá tvorí 
pn1ohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len "príloha č. 4") 

• .,Technická špecifikácia pre generálnu oprav~enerátory", ktorá tvorí prílohu 
č. 5 tejto zmluvy (ďalej len .pn1oha č. 5") 

• .,Technická špecifikácia pre generálnu opravu , ktorá tvorí 
prílohu č. 6 tejto zmluvy (ďalej len „pn1oha č. 

• ,, Technická špecifikácia pre generálnu opravu egulátor budenia", ktorá tvorí 
prílohu č. 7 tejto zmluvy (ďalej len „pn1oha č. 

• ,.Technická špecifikácia pre generálnu opravu Elektrické ochrany", ktorá tvorí 
prílohu č. 8 tejto zmluvy (ďalej len „pn1oha č. 8"} 
(príloha č. 1, príloha č. 2. príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č. 5, pnloha č. 6, pnloha č. 7a 
príloha č. 8 ďalej spolu len „ Technické špecifikácie~) 

Cieľom týchto skúšok je overenie a preukázanie, že rekonštruované, dodané a nainštalované 
zariadenia uvedené v bodoch 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 tohto článku zmluvy sú funkčné vo všetkých 
systémových oblastiach (strojná a elektro) a že pri ich inštalácií boli dodržané projektované 
parametre dodaných zariadení. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vyhotoviť o každej skúške 
písomný protokol s uvedením jej priebehu i výsledku. Protokoly budú súčasťou dokumentov, 
ktoré budú prebrané pri preberacom konaní. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii ucelených častí diela špecifikovaných v bodoch 2.2.2, 
2.2.3 a 2.2.4 tohto článku zmluvy bude postupovať v súlade s Technickými špecifikáciami a po 
ukončení prác na všetkých technologických zariadeniach budú tieto plne funkčné, schopné 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky pri zachovaní rovnakých alebo lepších parametrov oproti tým 
pôvodným. 

2.5 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotovitela vykonať v rámci realizácie diela nasledovnú 
inžiniersku činnosť: 

• inžinierske práce súvisiace s realizáciou opravy 
návrh technického riešenia opravy jednotlivých dielov 
návrh nahradenia remeňového prevodu {360/500 ot.min-1 ), nový generátor 
priamo spojený s -
vykonanie statickeh~o posúdenia pre vyššie 
prevádzkové otáčky ___ 
návrh technického riešenia nového ČAR a EHR - zvýšenie tlaku, dusíkový 
akumulátor tlaku 

• vykonanie kontrolných meraní pre stanovenie parametrov 
po ukončení prác na ucelených častiach diela definovaných v bodoch 2.2.2 a 2.2.3 
tohto článku zmluvy v sú-atným znením IEC EN 60041 a IEC EN 62006 trieda C 
pre skúšky vodných (prietok, výkon, účinnosť 
prostredníctvom nezávislej . izácie oprávnenej na realizáciu garančných 
a kontrolných meraní vodných zmysle IEC EN 60041 a IEC EN 62006 za účelom 
overenia zvýšenia účinnosti každého sústrojenstva lllll!llgenerátor minimálne o 1% 
v rozsahu bežných prevádzkových prietokov 2 - 4 m3/s. 

• vykonanie funkčných skúšok, revízií a úradných skúšok v zmysle vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. 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 
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• 

• 

• 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "Vyhláška č. 508/2009") a následné uvedenie do prevádzky; 
zapracovanie všetkých....,- rav do !není a informácií vykon~ 
a informačnom systéme do systémov -
predloženie objednávateľom schvaleneJ ina nej verzie realizačnej dokumentácie 
v zmysle bodu 2.2.1.2 tohto článku zmluvy na schválenie OPO za účelom získania 
odborného stanoviska k dokumentácií pre vyhradené technické zariadenia elektrické 
skupiny „A" a zdvíhacie v zmysle Vyhlášky č. 508/2009; 
vybavenie stavebného povolenia (pokia r sa bude vyžadovať), prvé a opakované úradné 
skúšky vyhradených technických zariadení, projekt kvality, plán BOZP, výkresovú 
a prospektovú dokumentáciu, prevádzkové predpisy zariadení, návody, plány údržby 
a pod. 

2.6 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vypracovať a dodať dokumentácie skutočného vyhotovenia 
samostatne pre ucelené časti diela špecifikované v bodoch 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 tohto článku 
zmluvy, v ktorých budú obsiahnuté všetky zmeny, ktoré vyplynuli počas realizácie diela oproti 
realizačnej dokumentácii špecifikovanej v bode 2.2.1.2 tohto článku zmluvy, a to každú z nich 
4x v listinnej podobe a 4x v elektronickej podobe (CD alebo USB v editovateľných formátoch 
dwg., doc., xls., a vo formátoch jpg., pdf.). Dokumentácie skutočného vyhotovenia bude 
objednávateľovi odovzdaná pri preberacom konaní. Súčasťou každej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia budú nasledovné dokumenty: 

• výkresová dokumentácia obsahujúca hlavné zostavy, podzostavy jednotlivých 
opravovaných dielov v zmysle Technických špecifikácií, výkresy pre demontáž a montáž 
jednotlivých zariadení, zoznam skrutkových spojov s uvedením špecifikácie 
spojovacieho materiálu a predpísanými uťahovacími momentami 

• prospektová dokumentácia obsahujúca kompletnú sadu katalógových listov a 
prospektov motorov, prístrojov a ďalších elektrických zariadení s určením ich 
výkonových parametrov a schém pripojenia. 

• technická správa 
• zoznamy káblov 
• zoznam materiálu 
• zoznamy elektrických prístrojov a zariadení 
• výkresy 
• dispozičné výkresy 
• výpočty 

• opis použitých postupov 
• ostatné špecifické dokumenty a dokumentácie týkajúce sa diela 

2.7 Zmluvné strany sa zároveň v súvislosti so zhotovením diela dohodli na nasledovných 
skutočnostiach: 

• oprava bude vykonávaná postupne na každej - t j. po odovzdaní jednej ucelenej 
časti zhotoviteľ začne s vykonávaním prác na ďalšej ucelenej časti; 

• objednávateľ sa dodaním dielov potrebných na demontáž, prevoz, opravu a montáž 
zariadení stáva ich vlastníkom a má právo ich využívať bez akýchkoľvek limitov 
a obmedzení. Rovnako sa dodaním aplikačného programového vybavenia v zmysle 
tejto zmluvy stáva jeho vlastníkom; 

• akékoľvek zdemontované komponenty a diely zariadení, ktoré nebudú zhotoviteľom 
použité na spätnú montáž ostávajú vo vlastníctve objednávate la; zodpovední pracovníci 
objednávateľa uvedení v bode 6.12 článku Vl. tejto zmluvy následne zápisom do 
príslušného stavebného denníka podľa bodu 6.10 článku Vl. tejto zmluvy určia, ktoré 
z týchto komponentov a/alebo dielov ostanú v mieste plnenia predmetu zmluvy a ktoré 
budú odvezené a zlikvidované na náklady zhotoviteľa; 

• zhotoviteľ pri realizácií prác nezasiahne do stavebných častí objektu 
~ takom rozsahu, ktorým by mohlo dôjsť k narušeniu statiky stavebných konštrukcií 

a zároveň nebude meniť akékoľvek existujúce dispozičné riešenia. V prípade, ak bude 
potrebné uskutočniť búracie práce alebo počas realizácie diela dôjde k poškodeniu 
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protipožiarnych prestupov, túto skutočnosť musí zhotoviteľ bezodkladne nahlásiť 
jednému zo zodpovedných pracovníkov objednávateľa uvedených v bode 6.12 článku 
Vl. tejto zmluvy, pričom následnú opravu poškodených protipožiarnych prestupov 
zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady; 

• zhotoviteľ je povinný práce a činnosti v rámci plnenia predmetu zákazky realizova~ 
obmedzenia prevádzky a výroby ostatných disponibilných zariadení -
•••••• rozvodní, riadiacich a monitorovacích systémov, zdvíhacích zariadení), 
zároveň zhotoviteľ nesmie ovplyvniť zariadenia, ktoré nie sú predmetom zákazky; 

• zhotoviteľ sa zaväzuje navrhnúť a realizovať individuálne skúšky, predkomplexné 
- exné vyskúšania vrátane skúšobných protokolov pre všetky technologické celky 

• zariadenia a služby dodávané a realizované v zmysle tejto zmluvy podliehajú kontrolám 
a skúškam v priebehu fázy dielenskej výroby, montáže na mieste a uvádzania do 
prevádzky. 

• zhotoviteľ predloží vecný prehľad čiastkových skúšok zariadenia, pričom objednávateľ 
určí, ktoré z nich sa vykonajú za jeho účasti. 

• pred expedovaním zariadení na dielo podľa tejto zmluvy z výrobného závodu sa 
vykonajú funkčné skúšky u zhotoviteľa za účelom preukázania funkčnosti zariadenia, 
bezpečnostných prvkov, požadovaných vlastností a parametrov. 

• po úspešnom ukončení skúšok u zhotoviteľa (protokol) bude zariadenie expedované na 
montáž na diele podľa tejto zmluvy. 

Strojná časť 
• všetky zvary budú vyhotovené podľa platného znenia príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov ako aj iných relevantných noriem, pričom zvary budú vyhotovené 
odbornou osobou - zváračom disponujúcím osvedčením o vykonaní štátnej skúšky 
v danom odbore; 

• dielo bude navrhnuté a zrealizované tak, aby po jeho ukončení a odovzdaní 
nedochádzalo k znečisťovaniu vody olejom alebo inými škodlivými látkami; 

• všetky tesnenia prírubových spojov budú bezazbestové; 
• Spojovací materiál musí byť s povrchovou úpravou - minimálne pozinkovaný, pokiaľ sa 

požaduje nerezový spojovací materiál, tak je to uvedené v príslušnej Technickej 
špecifikácii; 

• pre všetky skrutkové spoje väčšie ako rozmer M16 budú dodané uťahovacíe momenty. 
Zoznam skrutkových spojov spolu so špecifikáciou spojovacieho materiálu 
a predpísaným uťahovacím momentom musí byť súčasťou realizačnej dokumentácie; 

• všetky potrubné rozvody, ktoré budú vymenené za nové budú vyhotovené pod ľa 
dokumentácie súčasného vyhotovenia ............ ktorú objednávateľ 
odovzdá zhotoviteľovi po nadobudnutí ~ri zachovaní všetkých 
relevantných parametrov; 

• pri vykonaní utesnenia prírubových spojov, poistenia skrutkových spojov a spojenia "O" 
- krúžkov budú použité potrebné tesniace tmely, poisťovacie lepidlá a lepidlá, ktoré 
budú dodané zhotoviteľom; 

• Objednávateľ poskytne demontážne a montážne prípravky, ktoré sú dostupné na diele. 
Objednávateľ negarantuje kompletnosť poskytnutých prípravkov. V prípade použitia 
poskytnutých prípravkov alebo ich častí zhotoviteľ zabezpečí kontrolné statické výpočty 
týchto prípravkov. Výpočty budú súčasťou realizačnej dokumentácie. Ostatné prípravky 
potrebné k demontáži a spätnej montáži zabezpečí zhotoviteľ. Tieto prípravky sa po 
ukončení generálnej opravy v zmysle tejto zmluvy stanú majetkom objednávateľa, 
vrátane výkresovej dokumentácie a výpočtov. Zhotoviteľ zabezpečí prepočet prípravkov 
vrátane ich certifikácie. Všetky potrebné prípravky na transport dielov a na manipuláciu 
s dielmi u zhotoviteľa zabezpečí zhotoviteľ; 

• zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci realizácie diela dodať proti kusy konektorov pre elektrické 
pripojenie všetkých zariadení, ktoré majú elektrický vstup/výstup cez konektor 
(snímače atď.}. 
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Elektročasť 
• dokumentácia k predmetu diela bude obsahovať: predmet projektu, technickú správu, 

zoznamy káblov, zoznam materiálu, zoznamy elektrických prístrojov a zariadení. 
výkresy, dispozičné výkresy, výpočty, postupy a ostatné špecifické dokumenty 
a dokumentácie týkajúce sa predmetu diela; 

• označenie kabe!áže: 
- všetky káble budú označené na oboch koncoch štítkami s nasledovnými údajmi: 

číslo kábla, odkiaľ a kam je vedený a označenie typu kábla; 
- káblové štítky budú čitateľné a nestierateľné po celú životnosť kábla v príslušnom 

prostredí; 
- označenie žíl káblov bude vykonané plastovými návlačkami s vyznačením funkcie, 

ktorú jednotlivé káblové žily prenášajú s uvedením čísiel svoriek s plným 
smerovaním (odkiaľ - kam), prípadne farebným rozlíšením, pričom návlačky budú 
čitateľné po celú dobu životnosti kabeláže v príslušnom prostredí; 

- Systém značenia bude predmetom projektovej dokumentácie, všetky údaje 
v označení musia byť zhodné s touto dokumentáciou; 

• označenie svorkovnice: 
- svorky budú označené číslami, prípadne doplnkovým farebným značením: 

• označenie vnútorného drôtového prepojenia: 
- vnútorné drôtové pripojenie bude realizované plastovými návlačkami s plným 

smerovaním (odkiaľ - kam}. pričom návlačky budú čitateľné po celú dobu drôtového 
prepojenia v príslušnom prostredí. 

Stavebná časť 
• zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní stavebných činností v rámci realizácie diela 

zabezpečiť nasledovné: 
- statické posúdenie a návrh nového umiestnenia generátora, materiál na 

vybudovanie nového stojiska generátora; 
- materiál a opravu stavebných konštrukcií dotknutých opravou, vrátane podláh; 
- materiál a náter stavebných konštrukcií dotknutých opravou, vrátane podláh; 
- materiál pre úpravy a opravy protipožiarnych prepážok v dotknutom priestore a 

v káblových kanáloch; 
- certifikovanú hmotu pre opravu a izoláciu požiarnych prestupov; 
- rozvádzače vybavené hasiacim zariadením (SHZ) budú po odovzdaní diela 

._ .... _ - -•-vybavené novým zariadením spoločného ledne 
zapracované do existujúceho požiarneho plánu 

2.8 Pred začatím prác na diele zhotoviteľ predloží objednávateľov ogram 
prác. Objednávateľ zašle pripomienky k harmonogramu prác, prípadne ho schváli, a to 
najneskôr do 2 týždňov od jeho doručenia zhotoviteľom. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný 
definovať vplyvy na požiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku jeho činností, a to 
záznamom v stavebných denníkoch v zmysle bodu 6.10 článku Vl. tejto zmluvy a na základe 
definovaných vplyvov na požiarnu ochranu je zhotoviteľ povinný rešpektovať rozmiestnenie 
požiarnych pásiem a prístrojov v miestach zhotovovania diela podľa tejto zmluvy a v tesnej 
blízkostí týchto miest. Zhotoviteľ je povinný zaviesť a počas celej doby trvania zmluvy dodržiavať 
účinný systém ochrany životného prostredia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

2.9 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými 
podkladmi a inými materiálmi, ktoré tvorili opis predmetu zmluvy a ktoré tvorili súčasť 
~ rámci obstarávania realizovaného ob'ednávatelom na zákazku SVD G-N 
...... Rekonštrukcia a modernizácia ktorá 

obsahuje bližší popis. Zmluvné strany sa zaroven o o ,, ze po poJmom " 1e o v zmysle 
ustanovení tejto zmluvy sa rozumie aj j eho špecifikácia vo všetkých podkladoch, ktoré 
objednávateľ odovzdal alebo inak poskytol zhotoviteľovi za účelom plnenia tejto zmluvy. 
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Článok III. 
Termíny a miesto plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch: 
a) vypracovanie dokumentácie vo fonne návrhu technického riešenia pre ucelené časti podľa 

bodov 2.2.2. 2.2.3 a 2.2.4 do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

b) vypracovanie dokumentácie vo forme realizačnej dokumentácie pre ucelené časti podľa 
bodov 2.2.2. 2.2.3 a 2.2.4 do 3 mesiacov odo dňa schválenia technického riešenia, 

pričom celková doba realizácie RaM -podľa technických špecifikácií a po 
schválení r e ~ 20 mesiacov odo dňa odovzdania 
staveniska hotoviteľovi. 

3.2 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávatela o presnom termíne konania všetkých skúšok 
uvedených v článku II. tejto zmluvy a uvedenia príslušnej ucelenej časti diela do prevádzky 
zaslaním písomnej výzvy, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní pred termínom konania 
príslušných skúšok a uvedenia príslušnej ucelenej časti diela do prevádzky. Zhotoviteľ je 
povinný prizvať objednávatela k vykonaniu príslušných skúšok. 

3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínmi po dobu, po ktorú nebola poskytnutá súčinnosť 
objednávateľa podľa bodu 6.9 článku Vl. tejto zmluvy, t.j. najmä neúčasť na skúškach a pod. 

3.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi pre ucelené časti diela definované 
v bodoch 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 článku II. tejto zmluvy zvlášť, a to najneskôr do 10 dní od 
doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska pre konkrétnu ucelenú časť 
diela zhotoviteľovi. O odovzdaní stavenísk budú spísané protokoly, ktoré budú podpísané za 
zmluvné strany osobami uvedenými v bodoch 6.11 a 6.12 článku Vl. tejto zmluvy. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný vypratať a odovzdať staveniská pre ucelené časti diela definované 
v bodoch 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 článku II. tejto zmluvy objednávateľovi v stave pod ľa dohody 
s objednávateľom v lehote do 10 dní od odovzdania príslušnej zrealizovanej ucelenej časti 
diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; o tomto odovzdaní budú spísané protokoly, 
ktoré budú podpísané za zmluvné strany zodpovednými osobami v zmysle bodov 6.11 a 6.12 
článku Vl. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vlastnými úkonmi, 
prípadne úkonmi tretích osôb vypratať staveniská a zabezpečiť ich do náležitého stavu, vrátane 
možnosti uloženia veci, materiálu a pod. do úschovy tretích osôb, to všetko na nákiady 
zhotoviteľa. 

3.6 Dielo ako celok v rozsahu definovanom v článku II. tejto zmluvy je vykonané úspešným 
zrealizovaním obhliadky diela, úspešným vykonaním funkčných s.kúšok na všetkých ucelených 
častiach diela a podpísaním preberacieho protokolu (o odovzdaní a prevzatí diela} 
vyhotoveného podla bodu 6.19 článku Vl. tejto zmluvy. 

3. 7 Miestom lnenia redmetu zmlu -

Článok IV. 
Cena 

4.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách 
č. 87 /1996 Z. z. v platnom znení. v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu 
transparentnosti verejného obstarávania z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej 
aukcie, a to nasledovne: 

2 490 000,00 EUR bez DPH 
(slovom: dva milióny štyristodeväťdesiattisíc Eur} bez DPH 

4.2 V cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 
náklady súvisiace so zhotovením diela a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady 
vyplývajúce z polohy a umiestnenia stavby, zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti 
o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, materiál, 
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náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácii prác 
za sťažených podmienok a miestnych prekážok, náklady súvisiace s vykonaním inžinierskej 
činnosti v zmysle bodu 2.5 článku II. tejto zmluvy, náklady súvisiace s vypracovaním 
dokumentácie skutočného vyhotovenia podľa bodu 2.6 č lánku II. tejto zmluvy, ako aj ostatné 
náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené. 

4.3 K cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných 
predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom a preukázateľne doručená 
objednávate lovi. Fakturované môže byť len skutočne vykonané a protokolárne odovzdané dielo, 
prípade skutočne vykonané a protokolárne odovzdané ucelené časti diela. Platba bude 
uhradená výlučne bezhotovostne a na bankový účet zhotoviteľa uvedený v článku 1. tejto 
zmluvy, ktorý musí byť totožný s číslom účtu uvedeným vo faktúre. Súčasne je zhotoviteľ 
zodpovedný za to, že číslo jeho bankového účtu na vystavenej faktúre je totožné s číslom 
bankového účtu, ktorý zhotoviteľ v zmysle§ 6 a§ 85kk zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty oznámil Finančnej správe Slovenskej republiky, ako účet používaný na podnikanie a je 
vedený v zozname bankových účtov zverejnených na portáli Finančnej správy Slovenskej 
republiky. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude dielo fakturovať po ucelených častiach , ktorými 
sa rozumejú časti definované v bode 2.2 článku II. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vystavtť a 
preukázateľne doručiť objednávateľovi čiastkovú faktúru, a to najneskôr do 10 dní odo dňa 
ukončenia a odovzdania ucelenej časti diela. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude 
odovzdávací protokol s vyznačeným čiastkovým prevzatím vyhotovený podľa bodu 6.21 článku 
Vl. tejto zmluvy a súpis vykonaných prác. 

5.3 Fakturácia ucelených častí v zmysle bodu 5.2 tohto článku zmluvy bude uskutočnená 
nasledovne : 

5.3.l za ucelenú časť diela podľa bodu 2.2.1 článku II. tejto zmluvy vo výške 15 % 
z celkovej ceny diela, 

5.3.2 za ucelenú časť diela podľa bodu 2.2.4 článku II. tejto zmluvy vo výške 5 % z celkovej 
ceny diela, 

5.3.3 za ucelenú časť diela podľa bodu 2.2.2 č lánku II. tejto zmluvy vo výške 50 % 
z celkovej ceny diela a 

5.3.4 za ucelenú časť diela podľa bodu 2.2.3 článku II. tejto zmluvy vo výške 30 % 
z celkovej ceny diela. 

5.4 Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela ako celku objednávateľovi vystaví 
a preukázateľne doručí konečnú faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude 
odovzdávací protokol s vyznačeným uceleným prevzatím, ktorého prílohou bude Preberací 
protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. V prípade, ak bude zhotoviteľ fakturovať 
ucelené časti diela, musí konečná faktúra obsahovať aj rekapituláciu všetkých dovtedy 
fakturovaných čiastok. 

5.5 Objednávateľ je oprávnený zadržať z doručenej faktúry čiastku vo výške 10 % z fakturovanej 
ceny bez DPH, ktorá bude uvoľnená do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela ako celku 
bez vád a nedorobkov, nie však skôr, ako uplynie splatnosť poslednej faktúry. 

5.6 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitostl ustanovené 
podľa zákona č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. 
Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo 
tejto zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

5. 7 V prípade dodania služby musí byť na faktúre povinne uvedený kód štatistickej klasifikácie 
činností (CPA). 
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5.8 V prípade kúpy tovaru zo zahraničia musí byť prílohou faktúry aj doklad o nadobudnutí tovaru 
(špedičný doklad, doklad od prepravnej služby alebo doklad od dodávateľa o vykonanej 
preprave). 

5.9 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté 
v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť 
takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 5.10 tohto 
článku zmluvy začne plynúť dňom preukázateľného doručenia opravenej a správne vystavenej 
faktúry. 

5.10 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je 45 dní odo dňa jej preukázateľného 
prvého doručenia objednávateľovi, t.j. odo dňa elektronického doručenia faktúry alebo 
doručenia originálu faktúry na sídlo objednávateľa, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane 
skôr. Faktúru doručí zhotoviteľ elektronicky e-mailom na adresu: následne 
originál spolu so súvisiacimi prílohami na sídlo objednávateľa uved n u . ejto zmluvy. 

5.11 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote 
uvedenej v bode 5.10 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, 
sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na 
najbližší nasledujúci pracovný deň. 

5.12 V prípade potreby naviac prác sa za naviac práce považujú práce, ktoré bezprostredne 
nadväzujú a súvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne 
dokončenie predmetu zmluvy sa zistí až po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené 
zhotoviteľom a predložené objednávateľovi na schválenie. Ocenené naviac práce písomne 
schválené objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve, 
v opačnom prípade uskutočnené naviac práce vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré 
mu objednávateľ nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 
prípady, v ktorých by okamžitým nezrealizovaním naviac prác došlo k ohrozeniu života alebo 
zdravia ľudí alebo by došlo ku škodám na majetku alebo na životnom prostredí. Následne bude 
uzatvorený písomný dodatok k tejto zmluve. 

5.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých 
by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b 
zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za daňovú 
povinnosť zhotovitela vzniknutú z DPH, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi fakturoval k cene pod ľa 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v 
prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému daňovému úradu 
do určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH 
vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, č i prípadne 
vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť 
zaplatiť. 

5.14 V prípade, ak má zhotoviteľ sídlo mimo EÚ a medzi vládou SR a vládou štátu, v ktorom má 
zhotoviteľ sídlo je uzatvorená platná Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, je objednávateľ 
na základe takejto zmluvy a na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pn1mov v znení 
neskorších predpisov povinný odviesť daňovému úradu SR zrážkovú daň z fakturovanej sumy. 
Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy uvedenú skutočnosť akceptuje a vyslovuje so zrážkou dane 
súhlas, pričom sa vylučuje akékoľvek neskoršie vymáhanie akýchkoľvek nárokov zo strany 
zhotoviteľa voči objednávateľovi v súvislosti s takouto zrážkou dane. 

Článok Vl. 
Spôsob a podmienky vykonania diela 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať díelo riadne a včas a v súlade: 
a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä predpismi na ochranu životného 

prostredia, vrátane technologických postupov a technologickej disciplíny, 
b) s touto zmluvou, 
c) s objednávateľom schváleným harmonogramom prác podľa bodu 2.8 článku II. tejto 

zmluvy a v súlade s potrebami zabezpečenia bežnej prevádzky príslušných objektov, 
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d) so súťažnými podkladmi a ich vysvetleniami predloženými objednávateľom v procese 
zadávania zákazky, 

e) s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky, 
f) s nariadeniami, predpismi a pn'kazmi objednávateľa. 

Zhotovite ľ prehlasuje, že pred podpísaním tejto zmluvy boli jeho pracovníci oboznámení 
s miestom plnenia a boli oboznámení s podmienkami vykonania diela. Zhotoviteľ sa zároveň 
zaväzuje, že dielo bude zhotovovať tak ab nedošlo k obmedzeniu prevádzky a výroby ostatných 
disponibilných zariadení a/alebo ovplyvneniu zariadení, ktoré nie sú 
predmetom realizácie diela v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy. 

6.2 V prípade rozporu medzi jednotlivými vyššie uvedenými písmenami tohto bodu zmluvy, je 
poradie záväznosti určené zostupne, t.j. od písm. a) po písm. f) tohto bodu zmluvy. 

6.3 Ak má zhotoviteľ počas t rvania tejto zmluvy v úmysle zadať plnenie predmetu tejto zmluvy tretej 
osobe (ďalej len „subdodávateľ"}, a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, môže tak urobiť 
iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, ktorý takýto súhlas bez závažného 
a opodstatneného dôvodu neodoprie. V takomto prípade zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby 
túto zmluvu plnil sám. 

6.4 Zhotoviteľ môže poveriť subdodávate ľa plnením predmetu tejto zmluvy, avšak zodpovedá za 
plnenie predmetu tejto zmluvy v plnom rozsahu, akoby ju plnil sám a všetky povinnosti, záväzky, 
záruky a zodpovednosti zhotoviteľa zostávajú zachované v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný 
zmluvne zabezpečiť dodržanie a zachovanie týchto povinností, záväzkov, záruk a zodpovedností 
subdodávateľov. 

6.5 Realizáciu predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov môže zhotoviteľ vykonávať 
v rozsahu rovnajúcom sa maximálnemu podielu 30% z ceny uvedenej v článku 4.1 článku IV. 
zmluvy. 

6.6 V prípade, ak miestom plnenia diela sú objekty vodných stavieb, príslušný zhotoviteľ zabezpečí 
{za poskytnutia súčinnosti objednávateľa) pred začatím prác vypracovanie „Plánu povodňových 
a zabezpečovacích prác" v zmysle ust. § 10 zákona č. 7 /2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
v znení neskorších predpisov, objednávateľ ho dá odsúhlasiť správcovi toku a príslušný 
zhotoviteľ zabezpečí jeho schválenie príslušným okresným úradom, odborom starostlivosti o 
životné prostredie. 

6.7 Zhotoviteľ sa najmä v prípade povodní (povodňovej vlny), zvýšených vodných stavov a iných 
mimoriadnych situácií zaväzuje bezpodmienečne a bezodkladne vykonávať pokyny 
objednávateľa vo vzťahu k stavenisku a miestu vykonávania diela. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať činnosti pri výkone diela tak, aby umožňovali priebežnú 
prevádzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach súvisiacich s ním. Zhotoviteľ výkon 
svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy prispôsobí prevádzkovým potrebám objednávateľa 
a prevádzkovateľa jednotlivých vodohospodárskych objektov. Na miesto realizácie diela môžu 
vstupovať len riadne poučení a vyškolení zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci 
subdodávateľov zhotoviteľa. Za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú: 

6.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že zamestnanci zhotoviteľa, ako aj zamestnanci 
subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať práce v objekte objednávateľa, 
nebudú zamestnaní nelegálne a nebudú vykonávať nelegálnu prácu, budú so 
zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v riadnom pracovnom pomere, 
budú mať riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budú riadne prihlásení do Sociálnej 
poisťovne. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje overiť skutočnosť, že jeho subdodávatelia 
neporušujú zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov {ďalej len „zákon o nelegálnej 
práci"). Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť na požiadanie objednávateľa, v zmysle 
zákona o nelegálnej práci, pracovné zmluvy osôb, ktoré budú vstupovať na 
stavenisko podla tejto zmluvy a doklady preukazujúce, že tieto osoby boli riadne 
prihlásené do Sociálnej poisťovne, a to najneskôr v lehote desiatich (10) dní od 
doručenia písomnej žiadosti objednávateľa. 

6.8.2 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný v plnom rozsahu sa oboznámiť a riadiť 
Smernicou, ktorá pojednáva o podmienkach a pokynoch zabezpečenia BOZP a OPP 
pre dodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať aj ostatné 
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interné predpisy objednávateľa týkajúce sa BOZP a OPP, s ktorými bol 
preukázateľne oboznámený ako aj interné predpisy súvisiace s BOZP a OPP. ktoré 
budú objednávateľom prijaté v priebehu doby plnenia tejto zmluvy a budú mať vplyv 
na činnosti zhotoviteľa súvisiace s realizáciu diela. 

6.8.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác v zmysle tejto zmluvy poverenému 
zástupcovi objednávateľa odovzdať menný zoznam osôb a evidenčné čísla 

motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na stavenisko a do objektov 
objednávate la a tento zoznam v prípade zmeny aktualizovať. Objednávateľ pre tieto 
osoby a motorové vozidlá zabezpečí povolenie vstupu do predmetných objektov. 

6.8.4 Objednávateľ je oprávnený požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne, a to najneskôr 
do dvadsaťštyri (24) hodín od vyzvania objednávateľom, odvolal z realizácie diela 
akúkolvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho dodávateľom, resp. 
subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa (i) zneužíva svoju funkciu, (ii) 
je nespôsobilá, (iii) je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností a/alebo (iv) 
ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu. Tejto 
osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osobu 
takto odvolanú z práce na diele je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, a to 
najneskôr do dvoch (2) pracovných dní nahradiť inou osobou na náklady zhotoviteľa. 

6.9 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol dielo podľa 
tejto zmluvy riadne a včas vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto 
zmluvy so zhotoviteľom spolupracovať a poskytovať mu všetku potrebnú dostupnú 
dokumentáciu a potrebnú súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností zhotovitela 
podľa tejto zmluvy. 

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť stavebné denníky, a to osobitne pre každú 
ucelenú časť diela definovanú v bodoch 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 článku II. tejto zmluvy, a ktoré budú 
uložené u zodpovedného pracovníka zhotovitela uvedeného v bode 6.11 tohto článku zmluvy 
na stavbe. 

6.11 Zhotoviteľ určuje za zodpovedných pracovníkov. ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle 
predmetu tejto zmluvy, vykonávať zápisy v stavebných denníl(och za zhotoviteľa a podpisovať 
protokol hotovené odľa bodu 6.21 tohto článku zmlu : 

6.12 Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať zápisy 
v stavebných denníl<och, sú oprávnení vykonávať technický dozor, odovzdať staveniská 
zhotoviteľovi, preberať dielo alebo ucelené časti diela, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa 
v stavebných denníkoch, sledovať termíny odstránenia vád a nedorobkov, rokovať vo veciach 
technických a podpisovať protokoly vyhotovené podľa bodu 6.21 tohto článku zmluvy: 

6.13 z e y p y , J po J j t t t I 

strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena nie je podmienená 
uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.14 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, vrátane kontroly výroby v priestoroch 
zhotoviteľa. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi 
povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotovite ľ 
odstránil zistené nedostatky vzniknuté vedným vykonávaním diela a dielo ďalej vykonával 
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapíše objednávateľ do 
príslušného stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené nedostatky v určenom 
termíne, zapísanom v príslušnom stavebnom denníku. 

6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pri realizácii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu škodlivé 
materiály, ktoré ohrozujú hygienu, zdravie osôb a životné prostredie. Pri realizácii predmetu 
zmluvy je zhotoviteľ povinný použiť iba výrobok vhodný na použitie na stavbe na zamýšlaný účel 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti so zhotovením diela plniť všetky a akékolvek povinnosti, za 
splnenie ktorých pri nakladaní s odpadmi zodpovedá objednávateľ ako pôvodca odpadu 
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v súlade so zákonom č. 79/2015 z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej ten ~zákon o odpadoch") a vyhláškou Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z .• ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška"), a to 
najmä, nie však výlučne, všetky povinnosti vyplývajúce pre objednávateľa ako pôvodcu 
stavebného odpadu podľa ust. § 77 zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je taktiež povinný plniť aj 
všetky prípadné budúce povinnosti, ktoré explicitne, či implicitne vyplývajú, prípadne vyplynú, 
pre objednávateľa ako pôvodcu stavebného alebo iného odpadu zo zákona o odpadoch. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť roztriedenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného 
a nebezpečného odpadu na ďalšie nakladanie výlučne u osôb oprávnených na nakladanie 
s odpadmi v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. V prípade ak dôjde k vzniku 
zodpovednosti objednávateľa ako pôvodcu stavebného odpadu za plnenie povinností v zmysle 
ust § 77 zákona o odpadoch, bude zhotoviteľ za účelom preukázania plnenia týchto povinností 
za objednávateľa povinný objednávateľovi najneskôr Rred začatím realizácie stavebných prác: 

6.16.1 zaslať objednávatelovi na emailovú adresu : fotokópie dokumentov 
potvrdzujúcich, že disponuje platným súhlasom podľa§ 97 ods. 1 zákona o odpadoch, 
na základe ktorého je oprávnenou osobou podľa zákona o odpadoch a zaväzuje sa s 
nimi disponovať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou 
a zároveň je povinný objednávateľovi oznámiť: 
a} druhy odpadov, s ktorými bude pri realizácii diela fyzicky nakladať, 
b} spôsob nakladania s odpadmi podľa písm. a), 
c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov 

(ak zhotoviteľ nebude spracovateľom odpadu), alebo 
6.16.2 zaslať objednávateľovi na emailovú adresu .......... 

a) fotokópie dokumentov potvrdzujúcic~platným potvrdením 
o registrácii podľa § 98 zákona o odpadoch na základe ktorého je oprávnenou 
osobou podľa zákona o odpadoch a zaväzuje sa s nimi disponovať po celú dobu 
trvania zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, a 

b) fotokópiu dokumentu, ktorý bude preukazovať existenciu záväzkového vzťahu 
medzi zhotoviteľom a treťou osobou oprávnenou na nakladanie so 
stavebným odpadom a z ktorého budú vyplývať údaje o minimálnom rozsahu 
zmluvných podmienok v zmysle ust.§ 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. 

V prípade, že bude objednávateľovi udelená akákoľvek sankcia za porušenie zákona 
o odpadoch a/alebo vyhlášky alebo objednávateľovi vznikne akákol\rek iná škoda v súvislosti 
s porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy, ustanovenia článku 
IX. tejto zmluvy sa použijú primerane. 

6.17 Zhotoviteľ je povinn · ob·ednávateľovi pravidelne (minimálne raz za mesiac) zasielať na 
emailovú adresu : potvrdenia týkajúce sa nakladania s odpadmi - vážne lístky, 
ktoré musia obsahovat údaje stanovené vyhláškou. V prípade nebezpečných odpadov 
zhotoviteľ predkladá aj kópie sprievodných listov nebezpečných odpadov. 

6.18 V prípade, že je pri plnení zmluvy bude vedený stavebný denník, zhotoviteľ sa zaväzuje doň 
zaznamenať všetky informácie o vývoze odpadov z miesta plnenia. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalostí, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia s dôsledkom omeškania 
a predÍienia času plnenia. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré mu 
znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom čase, je zhotoviteľ 
povinný to písomne oznámiť bez zbytočneho odkladu objednávateľovi. 

6.20 Zhotoviteľ je povinný písomne (listom zaslaným na adresu sídla objednávateľa uvedenú 
v č lánku 1. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca objednávateľa 
uvedeného v bode 6.12 tohto článku zmluvy) oznámiť objednávateľovi, že ucelená časť diela 
alebo riadne zhotovené dielo je pripravené na prevzatie. Objednávateľ oznámi začatie 
preberacieho konania zhotoviteľovi najneskôr 4 pracovné dni od doručenia písomného 
oznámenia zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku zmluvy. 
Objednávateľ určí termín začatia preberacieho konania najneskôr do 10 pracovných dní od 
doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu tohto článku zmluvy, 
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pokia ľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ je povinný prevziať len zhotovené 
dielo, ktoré bolo riadne a včas odovzdané podľa tejto zmluvy. 

6.21 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením 
a odovzdaním diela objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti 
diela odovzdávací protokol s vyznačeným čiastkovým prevzatím vyhotovený podľa vzoru 
predloženého objednávateľom, ktorého prílohou bude preberací protokol (o odovzdaní 
a prevzatí ucelenej časti diela), súpis vykonaných prác, protokoly o skúškach, prípadne iné 
požadované protokoly. Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí diela ako celku odovzdávací 
protokol s vyznačeným uceleným prevzatím vyhotovený podľa vzoru predloženého 
objednávateľom, ktorého prílohou bude preberací protokol (o odovzdaní a prevzatí diela). 
Protokoly s vyznačeným čiastkovým prevzatím aj odovzdávací protokol s uceleným prevzatím 
podpíšu zodpovední pracovníci oboch zmluvných strán uvedení v bodoch 6.11 a 6.12 tohto 
článku zmluvy a ich prílohou budú súpis vykonaných prác a skúšok. 

6.22 Objednávateľ má právo, nie povinnosť, prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto 
sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke diela. 

6.23 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľov i všetky atesty, revízne 
správy, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 
v ktorej sú zaznamenané všetky prípadné zmeny vzniknuté pri vykonávaní diela oproti pôvodne 
predloženej projektovej dokumentácii, návod na prevádzku a údržbu zariadenia a všetky ďalšie 
doklady a dokumenty súvisiace so zhotovovaním diela. 

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby trvania tejto zmluvy bude: 
- držiteľom platného certifikátu o z.avedeni systému riadenia kvality v zmysle normy STN EN 

ISO 9001:2000 Systém manažérstva kvality, 
- držiteľom platného certifikátu manažérstva bezpečností podľa STN EN ISO 45001:2019, 

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- disponovať odborne spôsobilými technikmi pre výkon opráv na hydrotechnických a 

hydraulických zariadeniach - predložením dokladov o zodpovedajúcom technickom vzdelaní, 
- disponovať oprávnením na odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení 

elektrických v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z. 

Článok VII. 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prináleží od začiatku zhotovovania diela 
objednávateľovi . 

7.2 Odo dňa odovzdania staveniska pre prvú ucelenú časť diela zhotovíteľovi na základe protokolu 
podla bodu 3.4 článku III. tejto zmluvy znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ. 
Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa zvlášť pre každú 
ucelenú časť diela dňom jej odovzdania (podpísaním príslušného preberacieho protokolu 
vyhotoveného podla bodu 6.21 článku Vl. tejto zmluvy). 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady diela, záruka a záručná doba 

8.1 Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku. ktorý je požadovaný touto zmluvou 
a nezodpovedá účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá 
rozsahu stanovenému touto zmluvou. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu. keď prechádza nebezpečenstvo škody 
na diele na objednávateľa ako aj za akékoľvek vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela 
v záručnej dobe. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za škodu (vrátane finančných strát), 
ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaručuje počas záručnej doby za kvalitu a funkčnosť diela. Pre záručnú dobu na 
dielo platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Záručná doba je medzi zmluvnými 
stranami dohodnutá v dÍžke 24 mesiacov a začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva 
škody na jednotlivých ucelených častiach diela na objednávateľa {podpísaním jednotlivých 
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preberacích protokolov vyhotovených podľa bodu 6.21 č lánku Vl. tejto zmluvy). 

8.4 Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za to, že dielo je bez akýchkoľvek vád, je vykonané 
riadne a s odbornou starostlivosťou, pričom dielo zodpovedá podmienkam zmluvy, STN 
a európskym technickým normám a príslušným platným predpisom. 

8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného 
užívania zo strany objednávatela alebo tretích osôb. 

8.6 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet zmluvy plne 
funkčný po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená vadou v záručnej 
dobe, riadne oznámenou objednávateľom zhotoviteľovi. 

8. 7 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má objednávateľ právo 
požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť vadu bezplatne odstrániť. 
Reklamované vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 30 dní odo dňa doručenia 
písomnej reklamácie objednávatela zhotoviteľovi. V prípade, že to umožňuje povaha a rozsah 
vady, má objednávateľ právo určiť v písomnej reklamácii lehotu kratšiu ako 30 dní a zhotoviteľ 
je povinný túto lehotu dodržať. V prípade, ak si povaha a rozsah vady vyžaduje dlhšiu lehotu na 
odstránenie vady, zmluvné strany sa dohodnú na primeranej lehote pre odstránenie vady. Ak 
sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote, platí 30 dňová lehota pre odstránenie vady. 

8.8 Reklamácia objednávateľa musí byť podaná výlučne písomne a v záručnej dobe, inak je 
neplatná. 

8.9 Reklamácia musí obsahovať označenie vady a popis, ako sa prejavuje. 

8.10 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu odstrániť 
v primeranom termíne určenom objednávatelom. Úhradu nákladov spojených s odstránením 
vady bude znášať zmluvná strana, ktorá bude neúspešná v spore. 

8.11 Zl1otoviteľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba 
{napr. subdodávateľ zhotoviteľa). 

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odstraňuje vady diela v mieste určenom v bode 3.7 
článku III. tejto zmluvy na vlastné náklady. 

8.13 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehotách určených v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený po 
písomnej výzve adresovanej zhotovitelovi vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich 
vykonaním poveriť t retiu osobu. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa <:lo ručenía faktúry o ich vyúčtovaní. 
Ustanovenie tohto odseku tohto článku zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť zhotovitela za 
ďalšie vady, resp. na zhotoviteľom poskytnutú záruku. 

8.14 Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná 
prostredníctvom poštového podniku v posledný deň záručnej doby zhotovitelovi, sa považuje za 
včas uplatnenú. 

Článok IX. 
Náhrada škody 

9.1 Zmluvná strana ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že 
porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

9.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody 
v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím. 
materiálom a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa 

a už zrealizovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa 
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
Škody, ktoré spôsobí zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia na majetku objednávateľa alebo na 
majetku tretích osôb, je povinný zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch 
určených objednávateľom. 
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9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni škody spôsobené na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích 
osôb v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, je objednávateľ oprávnený tieto škody 
odstrániť sám, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým 
súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je 
30 dní od jej preukázateľného doručenia zhotovitelovi. 

9.5 V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ alebo subdodávatelia zhotoviteľa porušili zákaz 
nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a objednávateľovi bola v tejto 
súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákolvek iná sankcia, zaväzuje 
sa zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj 
akúkolvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne. 

9.6 V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ porušil povinnosť uvedenú v bodoch 12.11 a 12.12 
článku XII. tejto zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
registri partnerov verejného sektora"), alebo subdodávatelia zhotoviteľa porušili povinnosť v 
zmysle bodu 12.13 článku XII. tejto zmluvy a objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany 
príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa zhotoviteľ 
nahradiť objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, 
ktorá mu v tejto súvislosti vznikne. 

Článok X. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

10.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je 
vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 37 4 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

10.2 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto účinky spojené. 

10.3 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného 
odkladu upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa okolnosti 
vylučujúcej zodpovednosť. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosť vylučujúcu 
zodpovednosť, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na odstránenie príčiny svojej 
neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty 
a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť predlžujú o dobu 
jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, bez 
zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik. 

10.4 Ak je trvanie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú 
nový termín plnenia písomným dodatkom k tejto zmluve alebo iným spôsobom upravia 
vzájomné oprávnené nároky. 

Článok XI. 
Sankcie 

11.1 V prípade omeškania so zhotovením diela alebo ucelenej časti zo strany zhotoviteľa je 
objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela 
bez DPH, uvedenej v článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

11.2 V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený fakturovať. 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania 

11.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne určenom 
v odovzdávacom protokole, je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za každý aj začatý deň omeškania a každú jednotlivú 
vadu. 

11.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej 
dobe do 30 dní alebo vo vzájomne dohodnutej primeranej dlhšej lehote, je objednávateľ 
oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na odstránenie vád, fakturovať 
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zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto eur} za každý aj začatý deň 
omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne. 

11.5 v prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a požívania alkoholických nápojov 
a omamných látok v objektoch objednávateľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo 
výške 100,· Eur (slovom: jednosto Eur) za každého zamestnanca zhotoviteľa alebo 
zamestnanca subdodávateľa zhotoviteľa porušujúceho uvedené zákazy a za každé porušenie. 

11.6 V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 6.8.1 článku Vl. tejto zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100.- Eur {slovom: jednosto Eur) za každého 
zamestnanca zhotovíte ľa alebo zamestnanca subdodávateľa zhotoviteľa, ktorý vykonával práce 
v objekte objednávateľa a ktorý bol zamestnaný nelegálne alebo vykonával nelegálnu prácu. 

11.7 V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle 
bodu 12.16 článku XII. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť druhej zmluvnej strane 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 článku IV. tejto zmluvy za každé 
porušenie. 

11.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 12.15 článku XII. tejto zmluvy vzniká 
objednávateľovi právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z výšky poistnej 
sumy uvedenej v bode 12.15 článku XII. tejto zmluvy. 

11.9 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je 30 dní odo dňa preukázateľného 
doručenia príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne 
bezhotovostne na bankové účty uvedené na faktúrach. 

Článok XII. 
Ostatné ustanovenia 

12.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať 
všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy dodržiavať všetky nariadenia, predpisy a pokyny 
objednávateta. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov v súlade 
s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147 /2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády 
SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších právnych 
predpisov a dodržiavať ďalšie právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a požiarnej ochrany ako aj preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu 
dodržiavania týchto predpisov. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými 
ochrannými pomôckami na vykonávanie činnosti podla tejto zmluvy. 

12.3 V prípade, ak zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí 
zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto 
zmluvy, preukázateľne zaviazať I svojich subdodávatelov, pritom však nesie voči 
objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám. 

12.4 Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa 
o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách a staveniskách, ktoré nesúvisia 
s realizáciou diela, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. zamestnanci zhotoviteľa a jeho 
subdodávateľov môžu používať iba vyznačené a určené prístupové cesty a priestory staveniska 
alebo pracoviska. 

12.5 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania 
a požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávatela. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný označiť pracovný odev vlastných zamestnancov názvom spoločnosti. 
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12. 7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pre svojich zamestnancov a iné osoby podieľajúce sa na 
vykonávaní diela je povinný zabezpečiť potrebnú starostlivosť (WC, priestory na hygienu, šatne 
a pod.) vlastnými úkonmi a na vlastné náklady pri rešpektovaní všeobecne záväzných 
predpisov. 

12.8V prípade ak sú splnené podmienky pre povinnosť stavebníka poveriť koordinátora 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pre stavenisko, objednávateľ ako stavebník 
poveruje zhotoviteľa vykonávaním úlohy koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a zhotoviteľ toto poverenie prijíma. Zhotoviteľ poveruje funkciou koordinátora 
dokumentácie: Františka Micháleka. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súlade 
s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko zabezpečí koordinátora bezpečnosti, ktorého meno, priezvisko 
a telefonický kontakt budú zhotoviteľovi písomne oznámené pred začatím vykonávania prác 
podľa tejto zmluvy. 

12.9 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi časovo, 
vecne a miestne neobmedzenú licenciu {súhlas) na použitie diela spôsobmi uvedenými v § 19 
autorského zákona, pričom odplata za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie 
diela. 

12.10 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

12.11 V prípade, ak sa zhotoviteľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora {ďalej len 
~register") v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa, že bude v registri 
zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje 
zapísať sa do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej 
zmene okolností, ktorá zápis zhotovitela do registra v zmysle zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyžaduje. 

12.12 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri podľa bodu 
12.11 tohto článku zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané. a to do 5 dnf, odkedy k zápisu zmeny 
do registra došlo. 

12.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto článku zmluvy sa 
primerane vzťahujú aj na jeho subdodávateľov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali jeho 
subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 

12.14 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto článku zmluvy alebo ak nastanú 
okolnosti uvedené v ust § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora, objednávateľ je 
oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto zmluva, P(ičom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa 
nepovažuje za porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči 
objednávateľovi akúkolvek náhradu škody alebo sankcie. · 

.• 
12.15Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvr.di!J.ie, že m{I uzatvorenú platnú a. úči.nnú poistnú zmluvu pre 

prípad škôd spôsobených vlastnou činnosťou, alebo z dôvod1o1 nesplnenia zaväz-ku z tejto 
zmluvy, a to s minimálnou ročnou výškou plnenia 2.500.000.- Eur (slovom: dva milióny päť 
stotisíc Eur). Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na požiadanie 
predložiť objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu v súlade s týmto bodom zmluvy. 

12.16Zhotoviteľ je povinný chrániť a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel pri uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy, ako aj o všetkých dokladoch 
a dokumentoch poskytnutých zhotoviteľovi objednávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy 
(ďalej len „dôverné Informácie"), a to aj po ukončení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 
že za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa na základe všeobecne záväzných 
právnych predpisov zverejňujú. 

12.17Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nepokladá ich 
poskytnutie príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu, použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych, 
rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy alebo pokia ľ tak ustanovujú príslušné právne predpisy, ako ani ich poskytnutie členom 
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orgánov zmluvných strán, zamestnancom zmluvných strán, audítorom alebo právnym a iným 
poradcom zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených informácii povinnosťou 
mlčanlivosti na základe zákona. 

Článok XIII. 
Porušenie zmluvných povinností, odstúpenie od zmluvy a výpoveď 

13.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán 
vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúp iť od zmluvy vzniká tiež, 
akje voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvných 
strán vstúpila do likvidácie. 

13.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 

13.3 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 
odstúp iť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
o tomto porušení dozvedela. 

13.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné: 
a) ak zhotoviteľ preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu 

objednáv_ateľa, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t. j. na strane zhotoviteľa) 
b} ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, 
c) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s technickými normami a technickou 

dokumentáciou, 
d) ak je zhotoviteľ v omeškaní z dôvodov spočívajúcich na jeho strane s odovzdaním 

diela/ucelenej častí diela viac ako 30 kalendárnych dní, 
e) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ zhotoviteľa poruší zákaz nelegálneho zamestnávania 

v zmysle zákona o nelegálnej práci a bodu 6.8.1 článku Vl. tej to zmluvy, 
f) ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora 

alebo ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 12.11 článku XII. tejto zmluvy, 
g) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry 

zhotoviteľa po dobu viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry, 
h) ak počas realizácie diela zanikne poistná zmluva uzatvorená medzi zhotovitelom 

a poisťovňou v zmysle bodu 12.15 článku XII. tejto zmluvy. 

13.5 V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, 
platia pri odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

13.6 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej zmluvnej 
strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany uvedeného 
v tejto zmluve. 

13.7 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu 
porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušlteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané 
náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

13.8 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej zmluvnej 
strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti , ktorá bola porušením 
dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. 
Oprávnená zmluvná strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým 
porušujúca zmluvná strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne 
zmenu zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia. 

Článok XIV. 
Doručovanie 

14.1 Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len ~oznámenlau) budú medzi 
zmluvnými stranami doručované poštou, osobne, alebo e-mailom, pokiaľ v tejto zmluve nie je 
pre určitú formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob doručovania. Ak bolo oznámenie 
zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol 
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prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná 
na adresu sídla podla článku 1. tejto zmluvy vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie 
zasielané e-mailom alebo doručované osobne v pracovný deň v čase do 15.00 hod .• považuje 
sa za doručené v momente prenosu. resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný 
deň. 

14.2 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta 
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 
likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, 
nebude oprávnená namietať, že neprijala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá 
za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

Článok X.V. 
Protikorupčná doložka 

15.1 Objednávateľ má prijatý protikorupčný program, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky 
Slovenskej na roky 2019 - 2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
585/2018 zo dňa 12. decembra 2018, ktorého cieľom a účelom je zamedziť korupcii, zlepšiť 
protikorupčnú prevenciu. zmenšovať priestor pre korupciu a odstraňovať príčiny jej vzniku, 
pričom za dôsledné uplatňovanie a dodržiavanie protikorupčných zásad a ostatných 
ustanovení programu majú zodpovednosť v súlade s prijatým protikorupčným programom 
obidve zmluvné strany. Protikorupčný program objednávateľa je zverejnený na webovej stránke 
objednávateľa {v;ww .vvb.sk). 

15.2 Zmluvné strany vyznávajú hodnoty, že zákonné a protíkorupčné správanie je jedným zo 
základných atribútov pódnikania a takéto správanie je charakteristické pre všetky aktivity a 
č innosti zmluvných strán. 

15.3 Zmluvné strany sa zväzujú, že budú konať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, etickými normami, prijatými protikorupčnými programami. rešpektujúc 
a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovať spravodlivé a rovné 
zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky, 
rešpektovať a ochraňovať životné prostredie a prijímať vhodné systémy riadenia a podnikania 
etickým spôsobom. · 

15.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že podľa ich vedomostí žiaden z ich predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v ich mene pri poskytovaní plnenia predmetu 
zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať 
ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať 
akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone 
podnikateľskej činnosti. 

15.5 V rámci oznamovacej povinnosti, sa zmluvné strany zaväzujú, že akékoľvek podozrenie 
z korupčného správania, alebo porušenie protikorupčné ho programu prijatého objednávateľom 
sú povinné oznámiť príslušným orgánom verejnej moci, alebo podať oznámenie spôsobom 
uvedenom na webovom sídle objednávatela. 

Článok XVI. 
Záverečné ustanovenia 

16.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi 
predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

16.2 Ak je ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak 
sa takým stane v budúcnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, považované za oddelené od 
tejto zmluvy a neovplyvní platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto 
zmluvy, ktoré budú aj naďalej trvať (s výnimkou prípadov keď takéto oddelenie odporuje úmyslu 
zmluvných strán, ktorý je zrejmý z tejto zmluvy); zmluvné strany sa zároveň zaväzujú rokovať v 
dobrej viere tak, aby takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto zmluvy 
bolo bez zbytočného odkladu nahradené novým platným, účinným a vymáhateľným 
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ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať účelu pôvodného ustanovenia. 

16.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený 
na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného 
sporového poriadku v znení neskorších predpisov. 

16.4 Akákol\/ek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných 
písomných dodatkov k nej, podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zmluve 
uvedené inak. 

16.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
dve vyhotovenia. 

16.6 Táto zmluva nadopúda platnosť dňom Jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

16. 7 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva 
(vrátane údajov o bankovom spojení a čísle účtu zmluvných strán uvedených v článku 1. tejto 
zmluvy) a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre 
povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust 
§ 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných 

· úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

16.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že táto ľmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so 
zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy. 

16.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné pn1ohy : 
Príloha č. 1: Technická špecifikácia pre generálnu oprav 

Príloha č. 2: Technická špecifikácia pre generálnu oprav 

Príloha č. 3: Technická špecifikácia pre generálnu oprav 

Príloha č. 4: Technická špecifikácia pre generálnu oprav 

Príloha č. 5: Technická špecifikácia pre generálnu oprav 

Pnloha č. 6: Technická špecifikácia pre generálnu oprav 

Pn1oha č. 7: Technická špecifikácia pre generálnu oprav 

Príloha č. 8: Technická špecifikácia pre generálnu oprav 

V Bratislave, dňa 3 1. JAN. 2023 

Objednávateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 
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V Brne.dňa 

Zhotovite.r: 

/ Karel iM~~ 
predseda predstavenstva 
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1. SKRATKY 

 

DPS - dielčí prevádzkový súbor 
DSV - dokumentácia skutočného vyhotovenia 
G  - generátor  
OPO - oprávnená právnická osoba 
DLK  - dolný lopatkový kruh 
HLK - horný lopatkový kruh 

  - 
SKR                           - systémy kontroly a riadenia 
STD - sprievodná technická dokumentácia 

                        - r 
RIS  - riadiaci a informačný systém 
STN a IEC - slovenská technická norma a európska technická norma 
BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
IS - individuálne skúšky 
PKV - predkomplexné vyskúšanie 
KV - komplexné vyskúšanie 
MPP - miestny prevádzkový predpis 
OPOS - odborná prehliadka a odborná skúška 
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4. SCHÉMY, OBRÁZKY 
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5. ZOZNAM DOKUMENTÁCIE 

V rámci dodávky predmetu plnenia objednávateľ požaduje dodať: 

 dodanie dokumentácie skutočného prevedenia  

 výsledky meraní a protokolov so závermi po diagnostikách a analýzach  

 dokumentácia týkajúca sa skúšok a oboznámení, v súlade s príslušnou legislatívou 

 dodávka certifikátov k použitým materiálom  

Pre vypracovanie projektovej technickej, konštrukčnej technickej dokumentácie a pre realizáciu GO 
poskytne objednávateľ vybranému dodávateľovi:  

 dokumentáciu existujúceho vyhotovenia predmetu TŠ 

 protokol o určení prostredia vybratých objektov  
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6. POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ RIEŠENIE PREDMETU  

        PLNENIA 
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6.4 POŽIADAVKY NA MATERIÁL, ZHOTOVENIE A NÁHRADNÉ DIELY 
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7. KONTROLY A SKÚŠKY 

7.1 UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY A NÁBEH 
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Čerpací agregát 
Elektrohydraulický regulátor 
Rozvod oleja 
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1. SKRATKY 

DPS 
DSV 
G 
OPO 
DLK 
HLK 

• SKR 
ČAR 
EHR 
STO 

• HG 
RIS 
STN a IEC 
BOZP 
IS 
PKV 
KV 
MPP 
OPOS 
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- dielčí prevádzkový súbor 
- dokumentácia skutočného vyhotoven ia 
- generátor 
- oprávnená právnická osoba 
- dolný lopatkový kruh 
- horný lopatkový kruh 

- systémy kontroly a riadenia 
- čerpací agregát regulátora 
- elektrohydraulický regulátor 
- sprievodná techn ická dokumentácia 

- hydrogenerátor 
- riadiaci a informačný systém 
- slovenská technická norma a európska technická norma 
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
- individuálne skúšky 
- predkomplexné vyskúšanie 
- komplexné vyskúšanie 
- miestny prevádzkový predpis 
- odborná prehliadka a odborná skúška 

2. TECHNICKÉ PARAMETRE ČAR 
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5. ZOZNAM DOKUMENTÁCIE 

V rámci dodávky predmetu plnenia objednávateľ požaduje dodať: 

 dodanie dokumentácie skutočného prevedenia  

 výsledky meraní a protokolov so závermi po diagnostikách a analýzach  

 dokumentácia týkajúca sa skúšok a oboznámení, v súlade s príslušnou legislatívou 

 dodávka certifikátov k použitým materiálom  

Pre vypracovanie projektovej technickej, konštrukčnej technickej dokumentácie a pre realizáciu 
poskytne objednávateľ vybranému dodávateľovi:  

 dokumentáciu existujúceho vyhotovenia predmetu TŠ 

 protokol o určení prostredia vybratých objektov  

 
 

 

6. POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ RIEŠENIE PREDMETU 
PLNENIA 
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7 .2 ZHOTOVITEĽ VYKONÁ: 

• Zhotoviteľ bude dozorovať a vykonávať montáž a pripojenie čerpacích agregátov tak, aby bolo 
možné vykonať funkčné skúšky. 

• Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom vykoná funkčné skúšky celej kompletnej zostavy 

ČAR a EHR, vrátane konečného nastavenia jednotlivých prvkov na•-suché skúšky 

• Zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom vykoná suché funkčné skúšky celej kompletnej 
zostavy , vrátane konečného nastavenia jednotlivých snímacích a ochranných prvkov. 

• Po vykonaní všetkých suchých skúšok cele nastavení a overení funkčnosti všetkých 
riadiacich prvkov v nadväznosti na riadiaci systém sa zhotoviteľ zúčastní funkčných 

skúšok po vyhradení vtokov. 

8. PRÍLOHY 
Prílohami tejto TŠ je projektová dokumentácia . 

••• 
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1. SKRATKY 

 

DPS - dielčí prevádzkový súbor 
DSV - dokumentácia skutočného vyhotovenia 
G  - generátor  
OPO - oprávnená právnická osoba 
DLK  - dolný lopatkový kruh 
HLK - horný lopatkový kruh 

  - 
SKR                           - systémy kontroly a riadenia 
EHR                           - elektrohydraulický regulátor 
STD - sprievodná technická dokumentácia 
TG                         - agregát - turbína, generátor 
RIS  - riadiaci a informačný systém 
STN a IEC - slovenská technická norma a európska technická norma 
BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
IS - individuálne skúšky 
PKV - predkomplexné vyskúšanie 
KV - komplexné vyskúšanie 
MPP - miestny prevádzkový predpis 
OPOS - odborná prehliadka a odborná skúška 
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3. POPIS SKUTKOVÉHO STAVU ZARIADENÍ 
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V Vodohospodárska Technická špecifikácia 

výstavba Rekonštrukcia a modernizácia Strana č . 7/13 

Chladenie 

5. ZOZNAM DOKUMENTÁCIE 
V rámci dodávky predmetu plnenia objednávateľ požaduje dodať : 

• dodanie dokumentácie skutočného prevedenia 

• výsledky meraní a protokolov so závermi po diagnostikách a analýzach 

• dokumentácia týkajúca sa skúšok a oboznámení, v sú lade s príslušnou legislatívou 

• dodávka certifikátov k použitým materiálom 

Pre vypracovanie projektovej technickej, konštrukčnej technickej dokumentácie a pre realizáciu GO 
poskytne objednávateľ vybranému dodávateľovi : 

• dokumentáciu existujúceho vyhotovenia predmetu TŠ 

• protokol o určení prostredia vybratých objektov 

• Schéma rozvodu chladiaceho okruhu výkres: ,,Návrh strojnej automatiky" 

6. POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ RIEŠENIE PREDMETU 

PLNENIA 
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7.2 ZHOTOVITEĽ VYKONÁ: 

 Zhotoviteľ bude dozorovať a vykonávať spätnú montáž  dielov tak, aby bolo možné 

vykonať funkčné skúšky.  

 Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom vykoná funkčné skúšky celej kompletnej zostavy 

ČAR a EHR, vrátane konečného nastavenia jednotlivých prvkov n skúšky 

  Zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom vykoná suché funkčné skúšky celej kompletnej 

zostavy , vrátane konečného nastavenia jednotlivých snímacích a ochranných prvkov. 

  Po vykonaní všetkých suchých skúšok celej  nastavení a overení funkčnosti všetkých 

riadiacich prvkov v nadväznosti na riadiaci systém a zhotoviteľ zúčastní funkčných 

skúšok po vyhradení vtokov. Pod dozorom šéfmontérov zhotoviteľa prebehne zábeh 

všetkých ložísk a ostatných pohyblivých uložení. 

 

8. PRÍLOHY 

Prílohami tejto TŠ je projektová dokumentácia. 
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1. SKRATKY 

DOaRV dispečing obchodu a riadenie výroby 
RB regulátor budenia 

 
 

VV š.p. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Bratislava 
  

SED Slovenský energetický dispečing 
STN  Slovenská technická norma 
SMK systém manažérstva kvality 
PS  prevádzkový súbor 
PD projektová dokumentácia 
PS-RIS procesná stanica riadiaceho informačného systému  
PS-TG procesná stanica stroja 
PS-SZ procesná stanica spoločných zariadení 
RIS riadiaci a informačný systém 
SKR systémy kontroly a riadenia 

 
GO generálna oprava 
RIS  riadiaci informačný systém 
SW  software 
HW  hardware 
T  transformátor 
OPO Oprávnená právnická osoba 
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6. POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ RIEŠENIE PREDMETU 
PLNENIA 
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8. PRÍLOHY 

Prílohami tejto TŠ je projektová dokumentácia pôvodného RIS a RT. 
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