
Kúpna a servisná zmluva 

číslo: 2019/6100/ 407 4 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. v spojení s ust.§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

1.1 Objednávateľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
BIC: 

Článok L 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Daniel Kvocera, 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 Dodávateľ: 

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

ADACOM progatec, s.r.o. 
Stará Hradská 52, 010 03 Žilina 
Ing. Pavol štyriak 
36 734 497 
2022322863 
SK2022322863 
VUB, a.s. 
23 7746 8753/0200 
SK34 0200 0000 0023 77 46 8753 
SUBASKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: sro, vložka č. 18581/l: 

(ďa lej len „dodávateľ' a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany") 

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto kúpnu a servisnú zmluvu pod 
názvom: 

,, VO Žlllna - nákup nosiča náradia s mulčovačom" 

(ďalej len „zmluva"). 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi hnuteľnú vec bližšie 
špecifikovanú v bode 2.2 tohto článku zmluvy (ďa lej len „predmet kúpy"), ako aj vykonať 
servisnú č innosť špecifikovanú v bode 2.5 tohto článku zmluvy (ďa lej len „servisná činnosť") a 
záväzok objednávateľa za predmet kúpy a servisnú činnosť zaplatiť cenu podľa článku IV. tejto 
zmluvy. 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi hnuteľnú vec - nosič náradia s mulčovačom, ktorý 
bude spÍňať nasledovné parametre: 
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2.2.1 Nosič náradia: 
• dvoj nápravový samohybný nosič náradia s pohonom všetkých kolies určený na 

ošetrovanie trvalých trávnych plôch najmä v svahovo náročných a ťažko 
dostupných terénoch 

• · pohon hydrostatický 4x4 s možnosťou vypínania prednej nápravy 

• vznetový motor chladený kvapalinou s maximálnym výkonom do 50 kW 

• motor umiestnený mimo kabíny s cieľom minimalizácie účinku hluku a vibrácií 

• hydrostatické riadenie s možnosťou prepínania: riadenie prednej nápravy, 
riadenie obidvoch náprav a riadenie tzv. krabí chod 

• uzamykateľná bezpečnostná kabína s klimatizáciou 

• výškovo a pozdÍžne nastaviteľné sedadlo obsluhy s bočným výkyvným uložením 
umožňujúcim nastavenie vhodnej polohy pre obsluhu pri práci v bočnom 
náklone stroja 

• svahová dostupnosť 35 ° 
• uzávierky na obidvoch nápravách 

• vývodové hriadele vpredu aj vzadu ovládané elektrohydraulicky umožňujúce 
výmenu kardanov podľa použitých adaptérov 

• otáčky vývodového hriadeľa 540 min·1, vpredu pravotočivý pri pohľade z kabíny 
obsluhy 

2.2.2 Mulčovač: 

• pracovný záber: 2000 mm 

• vstupné otáčky: 540 min-1 

• pripojenie na trojbodový záves veľkosť 1. 
• hmotnosť maximálne 480 kg 

• rotor osadený kladivkami 

• náhon motora z ľavej strany v smere jazdy 

• mulčovač bude agregovaný na predný trojbodový záves 

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet kúpy s písomnou dokumentáciou vyhotovenou výrobcom 
alebo zástupcom výrobcu potvrdzujúcou parametre dodaného predmetu kúpy uvedené 
v bodoch 2.2.1 a 2.2.2 tohto článku zmluvy. 

2.4 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok dodávateľa vykonať školenie objednávateľom určených 
zamestnancov na obsluhu predmetu kúpy, a to po dodaní predmetu kúpy v zmysle bodu 2.2 
tohto článku zmluvy, pričom konkrétny termín školenia bude určený po dohode zodpovedných 
pracovníkov zmluvných strán uvedených v bodoch 6.4 a 6.5 článku Vl. tejto zmluvy. 

2.5 Predmetom tejto zmluvy je zároveň záväzok dodávateľa vykonávať výrobcom stanovené 
pravidelné servisné prehliadky dodaného predmetu kúpy a vykonávať výrobcom stanovené 
servisné činnosti, a to postupom podľa bodu 7.4 článku VII. tejto zmluvy. Servisná činnosť bude 
spočívať najmä vo výmene olejov v motore, prevodovke, hydraulických okruhoch, vo výmene 
filtrov (palivového, vzduchového, olejového a hydraulického) a vo výmene opotrebovaných 
kladivových nožov mulčovača. Objednávateľ sa popri cene uvedenej v bodoch 4.1.2 a 4.1.3 
článku IV. zmluvy za vykonávanie servisnej činnosti podľa tejto zmluvy zaväzuje platiť 
dodávateľovi aj cenu za jednotlivé náhradné diely, ktoré boli dodávateľom použité pri výkone 
servisnej činnosti podľa tejto zmluvy, pričom cena najčastejšie používaných náhradných dielov 
pri výkone servisných činností podľa tejto zmluvy je špecifikovaná v bode 4.1.4 článku IV. tejto 
zmluvy. V prípade ak si vykonanie servisnej činnosti podľa tejto zmluvy bude vyžadovať použitie 
náhradných dielov, ktoré nie sú špecifikované v bode 4.1.4 článku IV. tejto zmluvy, použitie 
týchto dielov a ich cena bude zmluvnými stranami odsúhlasená v súlade s bodom 7.4 článku 
VII. tejto zmluvy. Objednávateľ zároveň nie je povinný náhradné diely podľa predošlej vety 
objednať od dodávateľa, pokiaľ dostane výhodnejšiu cenovú ponuku od iného poskytovateľa. 
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2.6 Predmetom zmluvy je tiež záväzok dodávateľa počas záručnej doby poskytnutej na predmet 
kúpy bezplatne odstraňovať vady predmetu kúpy zistené pri servisných činnostiach alebo vady 
nahlásené objednávateľom v súlade s touto zmluvou. 

2.7 Predmetom zmluvy Je tiež záväzok dodávateľa počas 12 mesiacov po uplynutí záručnej doby 
poskytnutej na predmet kúpy odstraňovať vady predmetu kúpy zistené dodávateľom pri výkone 
servisných činností alebo nahlásené objednávateľom, a to postupom podľa bodu 7.6 článku VII. 
tejto zmluvy. V prípade vady predmetu kúpy zistenej pri výkone servisných čin ností alebo 
nahlásenej objednávateľom po uplynutí záručnej doby na predmet kúpy vystaví dodávateľ 
cenovú ponuku na odstránenie vady predmetu kúpy postupom podľa bodu 7.6 článku VII. tejto 
zmluvy. Objednávateľ nie je povinný práce pod ľa predošlej vety objednať od dodávateľa, pokiaľ 
dostane výhodnejšiu cenovú ponuku od iného poskytovateľa. 

2.8 Predmetom tejto zmluvy je t iež záväzok dodávateľa prepraviť a dodať predmet kúpy do miesta 
plnenia podľa bodu 3.5 článku III. tejto zmluvy. 

Článok III. 
Termíny a miesto plnenia 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet kúpy v rozsahu stanovenom v bodoch 
2.2 a 2.3 článku II. tejto zmluvy a vykonať školenie zamestnancov objednávateľa v zmysle bodu 
2.4 článku II. tejto zmluvy do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servisnú činnosť pod ľa bodu 2.5 článku II. tejto zmluvy počas 
36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu kúpy a podpisu dodacieho listu v zmysle 
bodu 6.11 článku Vl. tejto zmluvy (24 mesiacov počas trvania záručnej doby a 12 mesiacov po 
skončení záručnej doby) alebo do vyčerpania maximálnej ceny stanovenej v bode 4.2 článku IV. 
tejto zmluvy. Na účely plnen ia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.5 článku II. tejto zmluvy 
dodávateľ vypracuje harmonogram uskutočňovan ia servisných činností s uvedením termínov 
vykonania jednotlivých servisných činností, pričom jednotlivé termíny vykonania servisných 
činností budú určené podľa počtu motohodín prevádzky predmetu kúpy objednávateľom alebo 
iným spôsobom v súlade s termínmi servisných činností určených pre predmet kúpy jeho 
výrobcom, ako aj s uvedením predpokladaného počtu servísných hodín počas doby poskytovania 
servisnej činnosti podľa tejto zmluvy. Vypracovaný harmonogram dodávateľ pred loží na 
odsúhlasenie objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa tejto zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaslať pripomienky k harmonogramu vypracovanému dodávateľom 
najneskôr do 7 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia, prípadne v tej istej lehote ho 
schváliť. 

3.3 Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v zmysle bodov 2.5 a 2.7 
článku II. tejto zmluvy do 24 hodín od jej zistenia dodávateľom pri servisných činnostiach 
vykonávaných dodávateľom pod ľa tejto zmluvy alebo do 24 hodín od nahlásenia vád predmetu 
kúpy objednávateľom. 

3.4 Dodávateľ nie je v omeškaní s termínmi po dobu, počas ktorej nemohol pln iť svoje povinnosti 
v zmysle tejto zmluvy v dôsledku neposkytnutia súčinnosti v súlade s bodom 6.2 článku Vl. tejto 
zmluvy zo strany objednávateľa. 

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi predmet kúpy vo VO Žilina a objednávateľ 
sa zaväzuje v tomto mieste riadne a včas dodaný predmet kúpy prevziať, pokia ľ sa zmluvné 
strany nedohodnú na inom mieste dodania. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servisnú činnosť 
ako aj ostatnú činnosť, na ktorú sa zaviazal podľa tejto zmluvy v mieste určenom 
objednávateľom nachádzajúcom sa v objekte VD Žilina, pokiaľ sa zmluvné strany vzhľadom na 
potrebu vykonania servisných činností alebo inej činnosti dodávateľa podľa tejto zmluvy na 
predmete kúpy nedohodnú inak. 
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Článok IV. 
Cena 

4.1 Cena za dodanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy v mieste dodania predmetu kúpy podľa bodu 
3.5 článku III. tejto zmluvy, resp. v inom mieste podľa dohody zmluvných strán je stanovená 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhlášky 
MF SR k zákonu o cenách č. 87 /1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle Uznesenia 
vlády SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania z 24.09.2010 a na základe 
výsledku elektronickej aukcie, a to vo výške: 
4.1.1 Cena za dodanie predmetu kúpy v zmysle bodov 2.2 a 2.3 článku II. tejto zmluvy, 

predstavuje sumu vo výške 64.000,- Eur bez DPH (slovom šesťdesiatštyritisíc Eur). 
4.1.2 Servisnú činnosť počas plynutia záručnej doby na predmet kúpy v zmysle bodu 2.5 

článku II. tejto zmluvy bude vykonávať dodávateľ bezodplatne. 
4.1.3 Cena za servisné činnosti počas 12 mesiacov odo dňa ukončenia záručnej doby na 

predmet kúpy v zmysle bodu 2.7 článku II. tejto zmluvy predstavuje sumu vo výške 34,
Eur/hod. bez DPH (slovom tridsaťštyri Eur). 

4.1.4 Cena za najpoužívanejšie náhradné diely použité dodávateľom pri výkone servisných 
činností podľa bodu 2.5 článku II tejto zmluvy je určená nasledovne: 
Názov Cena v EUR bez DPH 
Palivový filter 17,20 
Vzduchový filter 80,-
Olejový filter motora 16,20 
Hyd ra ul ický filter 96,-
Nôž mulčovača MU - kladivko shakel MU-E 29,-
Olovko dlhé na mulčovač MU-E 9,-
Skrutka na mulčovač MU-E 3,-
Klinový remeň mulčovača MU-E 24,50 
Kardanový hriadeľ 245,-
Brzdová rúrka 10,30 
Plynové lanko 4,-
Ložisko 32009 22,-
Dištančný krúžok 80x70x10 20,20 
Objímka spojky 104,90 
Cap 4200684T 67,95 
Tesnenie 4,20 
Gufero 62x35x10 7,95 
Ľavá časť diferenciála 573,40 
Pravá časť diferenciála s ozubením na uzávierku 692,-
Poloos pravá 296,-
Poloos 225,50 
Kardanový kríž 115,50 
Unášací kruh 144,-
Olej motorový 9,90/liter 
Olej prevodový 4,90/liter 
Olej hydraulický 4,90/liter 

V prípade ak si vykonanie servisnej činnosti podľa tejto zmluvy bude vyžadovať použitie 
náhradných dielov, ktoré nie sú špecifikované v bode 4.1.4 tohto článku zmluvy, použitie týchto 
dielov a ich cena bude zmluvnými stranami odsúhlasené postupom podľa bodu 7.4 článku VII 
tejto zmluvy. 

4.2 Maximálna cena za poskytovanie služieb podľa bodu 2.5 článku II. tejto zmluvy je 1.000,- Eur 
(slovom: jedentisíc Eur) bez DPH. 

4.3 V cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 
náklady, súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy a primeraný zisk dodávateľa, okrem 
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iného aj náklady vyplývajúce z polohy a miesta dodania predmetu kúpy podľa tejto zmluvy, zo 
starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu a 
stojné, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika, ako aj 
ostat né náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené. 

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

ČlänokV. 
Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavehá dodávateľom a preukázateľne doručená 
objednávateľovi. Fakturovaný môže byť len skutočne dodaný predmet kúpy v súlade s 
predmetom tejto zmluvy. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet 
dodávateľa uvedený vo faktúre. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru najneskôr do 10 dní odo 
dňa protokolárneho odovzdania predmetu kúpy v súlade s predmetom tejto zmluvy a vystavenú 
faktúru dodávateľ preukázateľne doručí objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude 
oboma zmluvnými stranami podpísaný dodací list vyhotovený podľa bodu 6.9 článku Vl. tejto 
zmluvy. 

5.3 Dodávateľ do 10 dní od vykonania servisných činností v zmysle bodu 2.5 článku II. tejto zmluvy 
alebo činností v zmysle bodu 2.7 článku II. tejto zmluvy vystaví a preukázateľne doručí 
objednávateľovi faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol vyhotovený 
podľa bodu 7.4.7 článku VII . tejto zmluvy alebo podľa bodu 7.6.6 článku VII. tejto zmluvy, 
v ktorom budú zaznamenané vykonané servisné činnosti podľa bodu 2.5 článku II. tejto zmluvy 
alebo činnosti ktoré dodávateľ uskutočnil podľa bodu 2.7 článku II tejto zmluvy. 

5.4 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené 
podla zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych 
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. 

5.5 V prípade dodania služby musí byť na faktúre povinne uvedený kód štatistickej klasifikácie 
činností (CPA). 

5.6 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). 

5.7 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté 
v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi na prepracovanie. Splatnosť 
takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 5.8 tohto článku 
zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry. 

5.8 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 45 dní odo dňa jej preukázateľného 
prvého doručenia objednávateľovi, t.j. elektronické doručen ie faktúry alebo doručenie originálu 
faktúry na sídlo objednávateľa podľa toho, ktorá ostí nastane skôr. faktúru 
doručí dodávateľ elektronicky e-mailom na adresu: následne originál spolu so 
súvisiacimi prílohami na sídlo objednávateľa uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

5.9 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote 
uvedenej v bode 5.8 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. V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti 
uvedenej v bode 5.8 tohto článku zmluvy z dôvodu interných schvaľovacích postupov, nedostáva 
sa do omeškania, ak faktúru uhradí do 15 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty splatnosti tejto 
faktúry. 
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5.10 Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by 
objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust.§ 69 ods. 14 v nadväznosti na ust.§ 69b 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za daňovú 
povinnosť dodávateľa vzniknutú z DPH, ktorú dodávateľ objednávateľovi fakturoval k cene podľa 
tejto zmluvy. Dodávateľ 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. Dodávateľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH 
vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne 
vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť 
zaplatiť. 

5.11 V prípade, ak má dodávateľ sídlo mimo EÚ a medzi vládou SR a vládou štátu, v ktorom má 
dodávateľ 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 príjmov v znení 
neskorších predpisov povinný odviesť daňovému úradu SR zrážkovú daň z fakturovanej sumy. 
Dodávateľ podpisom tejto zmluvy uvedenú skutočnosť akceptuje a vyslovuje so zrážkou dane 
súhlas, pričom sa vylučuje akékoľvek neskoršie vymáhanie akýchkoľvek nárokov zo strany 
dodávateľa voči objednávateľovi v súvislosti s takouto zrážkou dane. 

Článok Vl. 
Spôsob a podmienky dodania predmetu kúpy a vykonávania činnosti dodávateľa podľa tejto zmluvy 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti podľa tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade 
s pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú z jeho kontrolnej a koordinačnej činnosti, v súlade 
s harmonogramom servisných činností vypracovaným dodávateľom v zmysle bodu 3.2 článku III. 
tejto zmluvy a v súlade s potrebami objednávateľa na zabezpečenie bežnej prevádzky predmetu 
kúpy v mieste dodania predmetu kúpy podľa tejto zmluvy a s potrebami objednávateľa na 
zabezpečenie prevádzky VD Žilina. Dodávateľ prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy boli 
jeho pracovníci oboznámení s miestom dodania predmetu kúpy a vykonávania činnosti 
dodávateľa podľa tejto zmluvy a so všetkými technickými parametrami požadovanými 
objednávateľom podľa tejto zmluvy vo vzťahu k predmetu kúpy a ďalšími požiadavkami na 
predmet kúpy dodaný podľa tejto zmluvy. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby dodávateľ mohol riadne a včas 
plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto 
zmluvy s dodávateľom spolupracovať a poskytovať mu súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na 
plnenie povinností dodávateľa pod ľa tejto zmluvy. 

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

6.3.1 Dodávateľ sa zaväzuje že zamestnanci dodávateľa, ako aj zamestnanci 
subdodávateľov dodávateľa, ktorí budú vykonávať práce v objekte objednávateľa, 
nebudú zamestnaní nelegálne a nebudú vykonávať nelegálnu prácu, budú s 
dodávateľom alebo subdodávateľom dodávateľa v riadnom pracovnom pomere, budú 
mať riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budú riadne prihlásení do Sociálnej 
poisťovne. Dodávateľ 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"). 
Dodávateľ sa zaväzuje predložiť na požiadanie objednávateľa, v zmysle zákona o 
nelegálnej práci, pracovné zmluvy osôb, ktoré budú vstupovať na pracoviská podľa 
tejto zmluvy a doklady preukazujúce, že tieto osoby boli riadne prihlásené do Sociálnej 
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poisťovne, a to najneskôr do 10 dní od doručenia písomnej žiadosti objednávateľa. 
6.3.2 Objednávateľ zabezpečí vykonanie poučenia dodávatelom určeného okruhu 

zamestnancov dodávateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO najneskôr v deň ich 
nástupu na miesto plnenia. Dodávateľ zabezpečí vykonanie poučenia všetkých 
zamestnancov subdodávateľov dodávateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO 
najneskôr v deň ich nástupu na miesto plnenia. 

6.3.3 Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov 
dodávateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude obsahovať menný zoznam 
a podpisy určeného okruhl.l zamestnancov dodávateľa. Vykonanie poučenia 
zamestnancov subdodávateľov je dodávateľ povinný preukázať objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu po jeho vykonaní, najneskôr v deň nástupu príslušných 
zamestnancov subdodávateľa na miesto plnenia, a to predložením podpísaného 
Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov schváleného objednávateľom. 
Vstup do objektov objednávateľa majú povolený výlučne iba osoby takto poučené a 
zapísané v zápise o vykonaní poučenia, resp. ktorých poučenie bolo objednávateľovi 
preukázané predložením podpísaného Záznamu z poučenia zamestnancov 
subdodávateľov dodávateľa. Dodávateľ 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 staveniská a do objektov 
objednávateľa a tento zoznam v prípade zmeny aktualizovať. Objednávateľ pre tieto 
osoby a motorové vozidlá zabezpečí povolenie vstupu do predmetných objektov. 

6.4 Dodávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle 
predmetu tejto zmluvy a podpisovať dodací list vyhotovený podľa bodu 6.11 tohto článku zmluvy: 

6.5 Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení kontrolovať dodanie 
predmetu kúpy, preberať predmet kúpy, vyjadrovať sa k požiadavkám dodávateľa, s ledovať 
termíny dodania predmetu kúpy, sledovať termíny odstránenia vád a podpisovať dodací list 
~Jn,Mn\/Qri\'1 zml 

6.6 Zmeny v zodpovedných osobách, je kazda zmluvna strana povinna na as1t ru eJ zmluvnej 
strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena nie je podmienená 
uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie činností dodávateľa podľa tejto zmluvy, 
vrátane kontroly činnosti v priestoroch dodávateľa. Ak objednávateľ zistí, že dodávateľ vykonáva 
činnosť podľa tejto zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je 
objednávateľ oprávnený požadovať, aby dodávateľ odstránil zistené nedostatky vzniknuté 
vadným vykonávaním činnosti dodávateľa podľa tejto zmluvy a činnosť ďalej vykonával 
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. 

6.8 Dodávateľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania 
s plnením povinností dodávateľa podľa tejto zmluvy. Ak dodávateľ zistí pri vykonávaní plnení 
predmetu tejto zmluvy skryté prekážky, ktoré mu znemožňujú plnenie jeho povinností podľa tejto 
zmluvy dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom čase, je dodávateľ povinný to písomne 
oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi. 

6.9 Dodávateľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu kúpy najneskôr štyri 
pracovné dni pred dňom odovzdania predmetu kúpy. Objednávateľ je povinný prevziať len 
predmet kúpy, ktorý bol riadne a včas odovzdaný podľa tejto zmluvy. 

6.10 Dodávateľ splní svoj záväzok dodať predmet kúpy a previesť na objednávateľa vlastnícke právo 
k predmetu kúpy riadnym a včasným odovzdaním predmetu kúpy objednávateľovi v mieste 
dodania predmetu kúpy podľa bodu 3.5 článku III. tejto zmluvy. Objednávateľ nadobudne 
vlastnícke právo k predmetu kúpy okamihom odovzdania predmetu kúpy objednávateľovi 
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v celom rozsahu stanovenom touto zmluvou a jeho prevzatia objednávateľom v mieste dodania 
predmetu kúpy podľa bodu 3.5 článku III. tejto zmluvy. V okamihu odovzdania predmetu kúpy 
dodávateľom objednávateľovi prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na predmete 
kúpy. Podkladom pre odovzdanie predmetu kúpy je dodací list vyhotovený podľa bodu 6.11 
tohto článku zmluvy. 

6.11 Objednávateľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí dodaného predmetu kúpy dodací list, ktorý 
podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v bodoch 6.4 a 6.5 tohto článku 
zmluvy. 

6.12 Objednávateľ má právo neprevziať predmet kúpy s vadami. 

6.13 Zmluvné strany sa dohodli, že dodací list vyhotovený podľa bodu 6.11 tohto článku zmluvy bude 
obsahovať najmä: 

a) predmet a číslo tejto zmluvy, 
b) dohodu o spôsobe a termínoch odstránenia vád, ktoré na tento účel určí objednávateľ, 
c) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy ako celku začína plynúť 

záručná doba a určenie termínu skončenia záručnej doby. 

6.14 Dodávateľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace 
s predmetom kúpy, a to najmä doklady uvedené v bode 2.3 článku II. tejto zmluvy. 

Článok VII. 
Spôsob výkonu servisných činností 

7 .1 Dodávateľ sa zaväzuje zaznamenávať servisné činnosti do servisnej knihy, ktorá bude uložená 
VO VD Žilina. 

7.2 Uskutočňovať zápisy v servisnej knihe, odovzdávať a preberať práce a služby súvisiace 
s plnením predmetu zmluvy a podpisovať preberacie protokoly a súpis vykonaných činností 

vyhotovený podľa bodu 7 .6.6 tohto článku zmluvy v zmysle zmluvy sú oprávnení: 

za dodávateľa : 

za objednávateľa (pracovníci prevádzky VD Žilina): 

7.3 Zmeny v oprávnených osobách uvedených v bode 7.2 tohto článku zmluvy je objednávateľ 
povinný nahlásiť druhej zmluvnej strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto 
zmena nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve. 

7.4 Postup pri výkone servisných činností v zmysle bodu 2.5 článku II. tejto zmluvy: 
7.4.1 Objednávateľ je povinný priebežne sledovať stav prevádzkových motohodín predmetu 

kúpy. Objednávateľ je povinný písomne (bod 7.5.4 tohto článku zmluvy sa na písomnú 
formu použije primerane) oznámiť dodávateľovi potrebu vykonania servisnej činnosti 
v súlade s výrobcom stanovenými termínmi servisných prehliadok uvedenými 
v harmonograme vypracovanom podľa tejto zmluvy, a to vopred, s dostatočným 
predstihom primeraným aktuálnym prevádzkovým potrebám objednávateľa, pred 
dosiahnutím výrobcom predpísaného intervalu servisu. Objednávateľ súčasne oznámi 
dodávateľovi predpokladaný termín vykonania servisnej činnosti určený s prihlíadnutím 
na aktuálnu prevádzku predmetu kúpy a prevádzkové potreby objednávateľa. 
Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia 
objednávateľa podľa tohto bodu tohto článku zmluvy písomne (bod 7 .5.4 tohto článku 
zmluvy sa na písomnú formu použije primerane) oznámiť objednávateľovi presný termín 
vykonania servisných činností stanovených harmonogramom vypracovaným podľa tejto 
zmluvy, ktorý bude určený s prihliadnutím na prevádzkové potreby objednávateľa, tak 
aby boli servisné činnosti vykonané v súlade s výrobcom stanovenými termínmi 
servisných prehliadok uvedenými v harmonograme vypracovanom podľa bodu 3.2 
článku III. tejto zmluvy. 
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7.4.2 V prípade ak vykonanie servisných činností vyžaduje použitie náhradných dielov 
neuvedených v bode 4.1.4 článku IV. tejto zmluvy, dodávateľ oznámi túto skutočnosť 
objednávateľovi pri oznámení termínu vykonania servisných činností v súlade s bodom 
7.4.1 tohto článku zmluvy, spolu s počtom potrebných náhradných dielov a zároveň za 
účelom dodania jednotlivých náhradných dielov, ktoré nie sú uvedené v bode 4.1.4 
článku IV. tejto zmluvy predloží objednávateľovi cenovú ponuku postupom podľa bodov 
7.6.2 až 7.6.5 tohto článku zmluvy. 

7.4.3 V prípade akceptovania návrhu cien podľa bodu 7.4.2 tohto článku zmluvy objednávateľ 
doručí dodávatelbvi písomnú objednávku podpísanú štatutárnym orgánom 
objednávateľa. Dodávateľ je povinný objednávku obratom potvrdiť. Písomná objednávka 
a návrh cien podľa bodu 7.4.2 tohto článku zmluvy budú tvoriť prílohu k faktúre. 

7.4.4 V prípade ak objednávateľ nebude akceptovať návrh cien pod ľa bodu 7.4.2 tohto článku 
zmluvy z dôvodu vysokej ceny niektorej položky, zaväzujú sa obe zmluvné strany o cene 
rokovať tak, aby boli splnené technické a prevádzkové parametre a podmienky. 

7.4.5 v prípade, že by išlo o situáciu ohrozujúcu majetok objednávateľa, vykoná dodávateľ 
servisný úkon, pri ktorom Je potrebné použitie náhradných dielov neuvedených v bode 
4.1.4, článku IV tejto zmluvy okamžite, pričom objednávateľ vypracuje návrh pod la bodu 
7.4.2 tohto článku zmluvy dodatočne. 

7.4.6 V prípade ak dodávateľ dodatočne zistí potrebu použitia náhradných dielov, ktoré nie sú 
uvedené v bode 4.1.4 článku IV. tejto zmluvy v priebehu výkonu servisnej činnosti podľa 
tejto zmluvy použijú sa body 7.4.1 až 7.4.2 tohto článku zmluvy primerane. 

7.4. 7 K fakturácii dodávateľ priloží preberací protokol podpísaný osobami uvedenými v bode 
7.2 tohto článku zmluvy, v ktorom budú vyčíslené náklady na vykonanie servisnej 
činnosti v členení na: 

- materiálovú náročnosť, 

- časovú náročnosť (počet hodín prác dodávateľa). 

7.5 Postup pri nahlasovaní a odstraňovaní vád predmetu kúpy zistených objednávateľom v rámci 
záručnej doby predmetu kúpy: 
7 .5.1 Nahlásiť vadu dodávate lovi sú oprávnení pracovníci prevádzky VO Žilina objednávateľa 

uvedení v bode 7.2 tohto článku zmluvy, a to telefonicky alebo písomne. 
7.5.2 Telefonické nahlásenie vady musí obsahovať meno zamestnanca objednávateľa 

oprávneného vadu nahlásiť, čas zistenia vady, stručný opis spôsobu prejavovania sa 
vady. 

7.5.3 V prípade telefonického nahlásenia je objednávateľ povinný následne doručiť 
dodávateľovi aj písomné nahlá~lefonické nahlásenie vady sú určené 
tieto telefónne čísla dodávateľa ....... 

7.5.4 Písomným nahlásením vady sa rozumie list alebo e-mailová správa. List je potrebné 
doručiť na adresu dodávateľa uved-v , · luvy, emailovú správu je 
potrebné zastať na e-mailovú adresu: 

7.5.5 Zmeny telefónnych čísel, emailových adries alebo postovyc adries je zmluvná strana 
povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do troch pracovných dní 
pred účinnosťou takejto zmeny. 

7.5 .. 6 Nahlásenie vady objednávateľom je možné 24 hodín/deň a 7 dní v týždni. 
7 .5. 7 Dodávateľ je povinný v prípade ak objednávateľ požaduje odstránenie vady nastúpiť na 

odstránenie vady v termíne uvedenom v bode 3.3 článku III. tejto zmluvy a odstrániť 
vadu nahlásenú objednávateľom v súlade s týmto bodom týmto článkom zmluvy 
najneskôr v lehote 14 dní pokiaľ sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú vzhľadom na 
povahu a rozsah nahlásenej vady na inom termíne odstránenia vady, pričom vada bude 
v súlade s bodom 2.6 článku II tejto zmluvy odstránená bezplatne. 

7 .6 Postup pri nahlasovaní a odstraňovaní nahlásených vád zistených objednávateľom po uplynutí 
záručnej doby v zmysle bodu 2.7 článku II. tejto zmluvy: 
7.6.1 Na nahlásenie zistených vád objednávateľom sa použijú primerane body 7.5.1 až 7.5.6 

tohto článku zmluvy. 

KZ a SZ č. 2019/6100/4074 9 



7.6.2 Dodávateľ bezodkladne spracuje písomnú cenovú ponuku na odstránenie nahlásených 
vád a túto cenovú ponuku bezodkladne predloží objednávateľovi v členení na: 

- materiálovú náročnosť, 

- časovú náročnosť (orientačný počet hodín práce dodávateľa), 

- predpokladaný termín realizácie opravy. 

7.6.3 V prípade akceptovania cenovej ponuky objednávateľ doručí dodávateľovi písomnú 
objednávku podpísanú štatutárnym orgánom objednávateľa. Dodávateľ je povinný 
objednávku obratom potvrdiť. Písomná objednávka a cenová ponuka budú tvoriť prílohu 
k faktúre. 

7.6.4 V prípade, ak objednávateľ nebude akceptovať cenovú ponuku z dôvodu vysokej ceny 
niektorej položky, zaväzujú sa obe zmluvné strany o cene rokovať tak, aby boli splnené 
technické a prevádzkové parametre a podmienky. 

7.6.5 V prípade, že by išlo o situáciu ohrozujúcu majetok objednávateľa, vykoná dodávateľ 
kroky k zvráteniu havárie okamžite, pričom objednávateľ vypracuje objednávku 
dodatočne. 

7.6.6 K fakturácii dodávateľ priloží preberací protokol podpísaný osobami uvedenými v bode 
7.2 tohto článku zmluvy, v ktorom budú vyčíslené náklady na odstránenie vady v členení 
na: 

- materiálovú náročnosť, 

- časovú náročnosť (počet hodín prác dodávateľa). 

7.7 V prípade ak dodávateľ počas vykonávania servisnej činnosti počas záručnej doby na predmet 
kúpy podľa tejto zmluvy alebo po uplynutí záručnej doby zistí vadu predmetu kúpy, je povinný 
bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť osobám uvedeným v bode 7.2 tohto článku 
zmluvy a zaznamenať túto skutočnosť do servisnej knihy. Na postup pri odstraňovaní vád sa 
v takomto prípade použijú body 7.5 a 7.6 tohto článku zmluvy. 

7.8 Dodávateľ v rámci realizácie prác je povinný zabezpečovať činnosti pri realizácii prác tak, aby 
umožňovali priebežnú prevádzku predmetu kúpy a zariadenia v mieste dodania predmetu kúpy. 

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že preberací protokol bude okrem základných údajov, ako je súpis 
vykonaných prác obsahovať aj konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia začína plynúť na 
konkrétnu servisnú činnosť alebo opravu vady záručná doba a termín skončenia záručnej doby. 

7.10 Dodávateľ je povinný pri plnení zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú z jeho 
kontrolnej a koordinačnej činnosti. 

7.11 Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov v súlade 
s všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Je povinný 
dodržiavať 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. 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady predmetu kúpy a činností vykonávaných podľa tejto zmluvy, záruka a záručná 

doba 

8.1 Predmet kúpy má vady, ak nezodpovedá podmienkam stanoveným touto zmluvou, nebol dodaný 
v požadovanom rozsahu stanovenom touto zmluvou, nemá požadovanú kvalitu, vyhotovenie 
a funkčnosť, nemá vlastnosti definované v tejto zmluve, vlastnosti deklarované výrobcom, alebo 
obvyklé vlastnosti alebo nezodpovedá účelu, na ktorý bol predmet kúpy dodaný podľa tejto 
zmluvy, resp. na obvyklému účelu na ktorý sa používa, a teda predmet kúpy nemožno použiť na 
účely stanovené touto zmluvou alebo na obvyklé účely na ktoré sa používa, prípadne sa 
vyskytujú vady v dokladoch, ktoré majú byť dodané súčasne s predmetom kúpy. 

8.2 Dodávateľ vyhlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady, na ktoré by mal 
objednávateľa upozorniť. 

8.3 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na objednávateľa ako aj za akékoľvek vady, ktoré sa 
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vyskytnú po prevzatí predmetu kúpy v záručnej dobe. Záručná doba na predmet kúpy podľa tejto 
zmluvy je 24 mesiacov. Dodávateľ zodpovedá objednávatelovi aj za škodu (vrátane finančných 
strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád predmetu kúpy, za ktoré zodpovedá 
dodávateľ. 

8.4 Dodávateľ sa zaručuje počas záručnej doby za kvalitu a funkčnosť predmetu kúpy. Pre záručnú 
dobu na predmet kúpy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Záručná doba 
začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva škody na predmet kúpy na objednávateľa 
(podpísaním dodacieho listu v zmysle bodu 6.11 článku Vl. tejto zmluvy). Dodávateľ poskytuje 
záruku v trvaní 24 mesiacov aj na jednotlivé ním vykonané servisné činnosti podľa tejto zmluvy 
a jednotlivé opravy vád vykonané dodávateľom, podľa tejto zmluvy. Záručná doba na jednotlivé 
servisné činnosti a opravy vád podľa tejto zmluvy začína plynúť v súlade s bodom 7.9 článku VII. 
tejto zmluvy. 

8.5 Počas záručnej doby zodpovedá dodávateľ za to, že predmet kúpy a ním vykonané servisné 
činnosti a opravy vád sú bez akýchkoľvek vád, majú potrebnú kvalitu a zodpovedajú 
podmienkam zmluvy a príslušným platným predpisom. 

8 .6 Dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného 
užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. 

8.7 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 dodávateľovi. 

8.8 V prípade riadne oznámenej vady predmetu kúpy spôsobom uvedeným v bode 7.5 článku VII. 
tejto zmluvy dodávateľovi v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať bezplatné 
odstránenie vady a dodávateľ má povinnosť vadu bezplatne odstrániť. Na odstránenie vady 
predmetu kúpy sa vzťahuje článok VII. v celom rozsahu. 

8.9 Reklamácia objednávateľa musí byť podaná spôsobom stanoveným podľa článku VII. tejto 
zmluvy. 

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

8.11 Dodávateľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba 
(napr. subdodávateľ dodávateľa) . 

Článok IX. 
Náhrada škody 

9.1 Zmluvná strana ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahrad íť 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 Dodávateľ je povinný počas realizácie zmluvy riad iť svoje činnosti tak, aby nedošlo k poškodeniu 
majetku objednávateľa, ako ani k poškoden iu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste 
plnenia tejto zmluvy. Za vzn iknutú škodu zodpovedá dodávateľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré 
spôsobí dodávateľ alebo jeho subdodávatelia na majetku objednávateľa alebo na majetku 
tretích osôb, je povinný dodávateľ odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch určených 
objednávateľom. 

9.4 Ak dodávateľ 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 dodávateľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým 
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súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je do 
30 dní od jej preukázateľného doručenia dodávateľovi. 

9.5 V prípade, ak sa preukáže, že dodávateľ porušil povinnosť uvedenú v bodoch 12. 7 a 12.8 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 dodávateľa porušili povinnosť v zmysle 
bodu 12.9 článku XII. tejto zmluvy a objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany príslušných 
orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa dodávateľ nahradiť 
objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v 
tejto súvislosti vznikne. 

Článok X. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť {vyššia moc) 

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 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného 
odkladu upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. 
Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, 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 vyššej moci 
predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez 
zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane jej zánik. 

10.3 Ak je trvanie vyššej moci 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 s dodaním predmetu kúpy zo strany dodávateľa je objednávateľ 
oprávnený fakturovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 
4.1 článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

11.2 V prípade omeškania dodávateľa s poskytovaním servisných služieb podľa zmluvy v termínoch 
pod ľa tejto zmluvy z dôvodu, ktorý nevznikol na strane objednávateľa je objednávateľ oprávnený 
fakturovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1 článku 
IV. tejto zmluvy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania počas záručnej doby predmetu kúpy 
a z ceny uvedenej v bode 4.1.3 článku IV. tejto zmluvy bez DPH za každý aj začatý deň 
omeškania počas jedného roka odo dňa ukončenia záručnej doby na predmet kúpy. 

11.3 V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom je dodávateľ oprávnený fakturovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. 

11.4 V prípade, že dodávateľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne určenom 
v dodacom liste vyhotovenom podľa bodu 6.11 článku Vl. tejto zmluvy, je objednávateľ 
oprávnený fakturovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) 
za každý aj začatý deň omeškania. 

11.5 V prípade, že dodávateľ neodstráni reklamovanú vadu predmetu kúpy, ktorá sa prejavila 
v záručnej lehote v lehote určenej v tejto zmluve alebo vo vzájomne dohodnutej 
primeranej dlhšej lehote, je objednávateľ oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí 
lehoty na odstránenie vád, fakturovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: 
jednosto Eur) za každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne. 

11.6 V prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a požívania alkoholických nápojov a omamných 
látok v objektoch objednávateľa, je dodávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,-
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Eur (slovom: jednosto Eur) za každého zamestnanca dodávateľa porušujúceho uvedené zákazy 
a za každé porušenie. 

11.7 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je do 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 Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať 
všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní prác 
podľa tejto zmluvy dodržiavať všetky nariadenia, predpisy a pokyny objednávateľa. 

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

12.3 Dodávateľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa o 
zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s realizáciou činnosti 
dodávateľa podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. Zamestnanci dodávate ľa 
a jeho subdodávateľov môžu používať iba vyznačené a určené prístupové cesty a priestory 
pracoviska. 

12.4 Zamestnanci dodávateľa sú povinní rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania 
a požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa. 

12.5 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č . 185/2015 z. z. autorský zákon v platnom znení (ďa lej len „autorský zákon"), dodávateľ 
udeľuje objednávateľovi časovo, vecne a miestne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie 
diela spôsobmi uvedenými v§ 19 autorského zákona, pričom odplata za poskytnutie lícencie je 
zahrnutá v cene za vykonanie diela. 

12.6 Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych pred pi sov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

12. 7 V prípade, ak sa dodávateľ 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. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa 
do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene 
okolností, ktorá zápis dodávateľa do registra v zmysle zákona o registri partnerov verejného 
sektora vyžaduje. 

12.8 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri podľa bodu 
12.7 tohto článku zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 dní, odkedy k zápisu zmeny do 
registra došlo. 

12.9 Dodávateľ berie na vedomie, že povinnost i uvedené v bode 12.7 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. 

12.10 Ak si dodávateľ nesplní povinnosti uvedené v bode 12.7 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, pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa 
nepovažuje za porušenie zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči 
objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie. 

Článok XIII. 
Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy 

13.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán 
vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká tiež ak 
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je 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 zmluvná strana oprávnená od 
zmluvy odstúpiť, 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 dodávateľ nedodá predmet kúpy podľa tejto zmluvy riadne a včas v súlade s touto 
zmluvou, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t.j. na strane dodávateľa), alebo 
dodávateľ nedodá objednávateľovi všetky doklady, ktoré tvoria súčasť predmetu kúpy 
podľa tejto zmluvy, 

b) ak dodávateľ vykonáva servisnú činnosť alebo inú činnosť na ktorú sa zaviazal touto 
zmluvou v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy alebo v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pričom bol objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. 
dvakrát písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie porušení, 

c) ak je dodávateľ v omeškaní z dôvodov spočívajúcich na jeho strane so splnením svojej 
povinnosti podľa tejto zmluvy viac ako 30 kalendárnych dní, 

d) ak dodávateľ alebo subdodávateľ dodávateľa poruší zákaz nelegálneho zamestnávania 
v zmysle zákona o nelegálnej práci a bodu 6.3.1 článku Vl. tejto zmluvy, 

e) ak dodávateľ neodstráni vady predmetu kúpy alebo jeho časti riadne a včas v súlade 
s touto zmluvou, 

f) ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora 
alebo ak dodávateľ poruší povinnosti uvedené v bode 12.7 článku XI. tejto zmluvy, 

g) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry 
dodávateľa po dobu viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry. 

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 porušiteľa 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 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť 
prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná 
zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto 
zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o 
doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné 
sídlo zmluvných strán uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 
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Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

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

15.2 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. 

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

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

15.5 Zmluva nadobúda 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. 

15.6 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 dodávateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných 
úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

15. 7 Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva 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. 

V Bratislave dňa O 1. AUG. 2019 
Objednávateľ: 
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V Žiline dňa {)t, . o 1. ~o tf 

Dodávateľ: 

ADACOM progatec, s.r.o. 

Ing. Pavol Š!yriak 
konateľ 

15 




