
Zmluva o poskytovaní služieb 

číslo: 2020/ 5200/ 4352 

uzavretá pod ľa ust.§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") · 

Článok 1. 

1.1 Objednávateľ: 

Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

1.2 

Sídlo: 

štatutárny orgán: . 

IČO : 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 

IBAN: . 

SIC: 

Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditel' štát neho podniku 

. 00156 752 

2020480198 

SK2020480198 

Jatra'>=bän Ka/ :a1s'. 
2921123848/1100 

?K4:5:;11q.0 :00:00::{)0~.912.''.l:f2~3:84$ 
TATRSKéX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B 

(ďalej len „objednávate!"') 

Poskytovateľ: ACP AuComp, s.r.o. 

Sídló: . Kyjevská 4, 831 02 Bratislava 

štatutárny orgán: Ing. Iva Smreková, konateľ 

IČO: 35 829 583 

DIČ: 2020237967 

IČ DPH: SK2020237967 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2623555706/1100 

. .IBAN: SK17 1100 0000 0026 2355 5706 

SIC: TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1„ oddiel: Sro, vložka č: : 25873/B 

(ďa lej len „poskytovatel"' a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné st rany") · 

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

e lektri ckých och rán" 

(ďalej len „zmluva"). 
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2.2 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

- revízia a se rvis elektr ických ochrán" , bližšie špecifikované v bodoch 2.2 až 2.4 tohto 
článku zmluvy (ďalej len „služby"), a záväzok objednávateľa za tieto služby poskytovateľovi 
zaplatiť. 

ktoré budú poskytované v nasledovnom rozsahu: 

elektrických . ochrán 
a funkčných skúšok 

podľa bodu 2.3 tohto · článku zmluvy, 

2.2.1 vykonanie funkčných skúšok elektrických ochrán na zariadeniach uvedených v bode 
2.3 tohto článku zmluvy, ktoré určí objednávateľ v·zmysle bodu 3.1 článku III. tejto 
zmluvy, v rozsahu: 

. 2.2.1.1 vykonanie funkčných skúšok vybraných elektrických ochrán zariadenl 
určených objednávateľom v nadväznosti na signalizáciu, riadiaci systém, 
CMS ochrán, vypínacie cesty k vypínačom, buchholzových relé a ostatné 
prístroje zariadení, . 

2.2.1.2 vykonanie kontroly spojov a dotiahnutie spojov v rozvádzačoch ochrán 
a očistenie od prachu. · 

2.2.2 vykonanie sekundárnych a funkčných skúšok elektrických ochrán na zariadeniach 
uvedených v bode 2.3 tohto článku zmluvy, ktoré určí objednávateľ v zmysle bodu 3.1 
článku III. tejto zmluvy, v rozsahu: 
2.2.2.1 vykonanie sekundárnych skúšok ochrán zariadení, 
2.2.2.2 vykonanie kontroly ochrán zariadení, vrátane vonkajších obvodov, 
2.2.2.3 vykonanie funkčných skúšok ochrán zariadení v nadväznosti na signalizáciu, 

riadiaci systém, CMS ochrán, vypínacie cesty k vypínačom , buchholzových 
relé a ostatné prístroje zariadení, · 

2.2.2.4 vykonanie kontroly spojov a dotiahnutie spojov v rozvádzačoch ochrán 
a očistenie od prachu 

2.2.3 vystavenie protokolov o vykonaní prác (sekundárnych skúšok, funkčných skúšok) 
uvedených v bodoch 2.2.1 a 2.2.2 tohto článku zmluvy do 10 •pracovných dní od 
vykonania prác, a to jednotlivo pre každú vykonanú práou na danom zariadení, a ich 
predloženie objednávateľovi 2 xv tlačenej forme a 2 xv elektronickej forme (formát 
.pdf), 

2.2.4 vykonanie servisného zásahu v rozsahu uvedenom v písomnej požiadavke 
objednávateľa, doručenej na adresu poskytovateľa uvedenú v článku 1. tejto zmluvy 
alebo na e-mailovú adresu to 
konkrétne na opravu elektrických ochrán, dodanie potrebných náhradných dielov. 
a uvedenie elektrických ochrán do prevádzky po vykonaní opravy a vykonanie rozboru 
porúch. Poskytovate!' vykoná servisný zásah do 2 pracovných dní od zaslania· 
požiadavky objednávateľa . V prípade, ak poskytovateľ pri nástupe na vykonanie 
servisného zásahu zistí, že sú potrebné náhradné diely, zašle objednávateľovi cenovú 
ponuku obsahujúcu detailné ocenenie a popis potrebných náhradných dielov, a to do 
2 pracovných dní odkedy poskytovateľ zistil, že k vykonaniu servisného zásahu sú 
potrebné náhradné diely. V prípade, ak objednávate!' cenovú ponuku poskytovateľa 
príjme, informuje o tom poskytovateľa písomne alebo e-mailom. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo cenovú ponuku neprijať. Poskytovateľ následne vykoná servisný 
zásah do 5 dní od schválenia cenovej ponuky objednávateľom, ak sa zmluvné strany 
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nedohodnú lnak. Takáto dohoda sa poznačí v servisnom denníku a nie je potrebné 
vyhotovovať dodatok k tejto zmluve. Poskytovateľ použije originálne náhradné diely, 
pokiaľ objednávateľ písomne neurčí inak. Cena náhradných dielov bude 
objednávateľovi fakturovaná v zmysle článku V. tejto zmluvy. 

2.2.5 vykonanie prác v rozsahu uvedenom v písomnej požiadavke objednávateľa, doručenej 
a adresu osk ovate ľa uvedenú v článku 1. tejto zmluvy alebo na e-mailovú adresu: 

to v dôsledku nepredvídaných 
okolností alebo v pnpa e vymeny e e rán (z dôvodu inovácie alebo 
poruchy). Poskytovateľ na vykonanie prác na základe požiadavky objednávateľa zašle 
objednávateľovi cenovú ponuku obsahujúcu detailné ocenenie a popis prác, a to do 2 
dní od doručenia požiadavky objednávatela. V prípade, ak objednávateľ cenovú 
ponuku poskytovateľa prijme, informuje o tom poskytovateľa písomne alebo e-mailom. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo cenovú ponuku neprijať. · Poskytovateľ následne 
vykoná práce do 5 dní od schválenia cenovej ponuky objednávateľom, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Cena prác na základe požiadavky objednávateľa bude 
objednávateľovi fakturovaná v zmysle článku V. t ejto zmluvy. 

2.2.6 Poskytovateľ berie na vedomie, že požiadavky uvedené v bodoch 2.2.1 až 2.2.5 tohto 
článku zmluvy sú považované za minimálne požiadavky, ktoré nelímitujú predmet 
plnenia. Poskytovateľ berie na vedomie, že akékol\tek materiály, systémy a činnosti , aj 
keď neuvedené v technickej špecifikácii predloženej poskytovateľovi pri podpise tejto · 
zmluvy, ale potrebné pre riadnu prevádzku, sa považujú za zahrnuté do predmetu 
plnenia, aby zariadenia uvedené v bode 2.3 tohto článku zmluvy, ako aj tie, ktoré budú 
v zmysle zmluvy vymenené boli plne funkčné, bezpečné a spoľahl ivo dlhodobo 
prevádzkovate ľné . 

2.3 Zoznam zariadení: 

. Objekt Typ a funkcia ks Poznámka 

VN istič Merlin Gerin 1 VN rozvádzač RM6 - prívod pre trafo 

NE-O 

Ormazabal, 1500A 1 
Siemens 8DJH RT 1 
Schneider Compact 1 
NS1250H 

SIEMENS SIPROTEC 1 Zariadenie pre VN linku 
7SJ622 
SIEMENS SIPROTEC 1 Zariadenie pre VN linku 
7SJ622 
SIEMENS SIPROTEC 1 Zariadenie pre VN linku 
7SJ622 
SIEMENS SIPROTEC 1 Zariadenie pre TS 
7SJ622 
SIEMENS SIPROTEC 1 Zariadenie pre TS 
7SJ622 

ALOX-M201 1 VN zariadenie pre rozvádzač R6 
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ALOX-A100 1 NN zariadenie pre rozvádzač R22 

istič ARV1033L01, 1 Elektrické rozvody NN 
1000A 
istič ARV1033L01, 1 Elektrické rozvody NN 
1000A 
stykač VH400 OEZ, 1 Elektrické rozvody NN 
400A 
stykač VH400 OEZ, 1 Elektrické rozvody NN 
400A 
ALOX-M201 1 VN za riadenie R6,3 kV - Vývod na motor 

Mi 

ALOX-M201 1 VN zariadenie R6,3 kV - Vývod na motor 
M2 

ALOX-M201 1 VN zariadenie R6,3 kV - Vývod na motor 
M3 

ALOX-A100 1 Rozvádzač RO - T3,T1, prívod 22kV 

AT31X 1 VN zariadenie pre Ti 

AT31X 1 VN zariadenie pre T3 

Ochran 
Elektrické ochrany stroja blokového transformátora T1, T2 
a transformátora vlastnej spotreby TS1, TS2 sú umiestnené v rozvádzačoch ochrán DF1.1, 
DF2.1 a DF1.2, DF2.2 sú umiestnené za RM1, RM2 na kóte „ Konštrukcia rozvádzačov 
spočíva z oceroplechovej skrine s presklenýml dverami a otočným rámom pre upevnenie 
ochrán. V zadnej časti skrine sú otvárateľné dvojkrídlové dvere. Svorkovnice sú prístupné zo 
zadnej strany po otvorení dverí. Zariadenia sú chránené dvoma systémami ochrán, hlavným 
(A) a záložným (B). Systémy chránenia sú navzájom nezávislé. Výrobca ochrán je spoločnosť 
Siemens. Vykonať skúšky ložiskových prúdov generátorov 

Siemens F1A(B)- 2 DF1.1, DF1.2, DF2.1,DF2.2, DG1.1, DG 
7UM622, F2A(B)- 2.1 
7UT612, F3A(B)-
7UT613, F64.1A(B)-
7XT33, 7XT34, F64R 
Ložiskové prúdy. 
Záložná skratová 

Elektrické ochrany strojo- lokový transformátor T34 a transformátory 
vlastnej spotreby TS3 a TS4 sú umiestnené v rozvádzačoch Rozvádzač 03.1 (4.1) DF3.2 (4.2), 
nachádzajú sa za rozvádzačmi RM3 a RM4 na l<óte 120. Zariadenia sú chránené dvoma 
systémami ochrán, hlavným (A) a záložným (B). Systémy chránenia sú navzájom nezávislé. 
Výrobca ochrán je firma Siemens. Vykonať skúšky ložisko 'ch prúdov generátorov. 

Siemens F1A- 2 DF3.1, DF4.1, DF3.2, 
7UM622, F2A- DF4.2, DG3.1, DG4.1 
7UT612, F3A-
7UT613, F1B-
7UM622, F28-
7UM612, F3B-
7UT612, 
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blokových 
transformátorov T56, T78 a transformátorov vlastnej spotreby TS5, TS6, TS 7 a TSB sú 
umiestnené v rozvádzačoch DF5.1 (DF6.1, 7.1, 8.1) a DF5.2 (DF6.2, 7.2, 8.2) v priestore 
strojovne za strojnými rozvádzačmi. Zariadenia sú chránené dvoma systémami ochrán, 
hlavným (A) a záložným (8). Systémy chránenia sú navzájom nezávislé, hardwarovo oddelené, 
realizované pomocou numerických ochrán REG216 od ABB. Vykonať skúšky ložiskových 

rúdov -enerátorov. 
~~~~~~~-.-..,.-

A B B F131, F301, 4 DF5.1, DF6.1, DF7.1, 
F361, F362, F421, DF8.1, DG5.1,DG6.1 
F471, F461, F501, . 
F551, F9011, F461, 
R441, F451,F112 
Ložiskové prúdy 
ABS F112 

ABB F302, F161, 
F491, F141, F411, 
F412, F413, F
pretlakový venti l T56 
ABB F135, F303 

ABB, F251, F252, 
F363, F364, F422, 
F423, F431, F442, 
F502, F381, F391, 
F113 

2 

ABB REG 216 systém 8 
A(B) 

DF7 .2, DF8.2 

DF5.1,DF6.1, DF7.1, DF8.1,DF5.2, DF6.2, 
DF7 .2, DF8.2 

1 velín, DE9.1„ DE9.3, DE8B1, 

RED 2 velín, DE8A.2, DE8A.3 

REL 1 velín, DE8A.5 
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Jedná sa o elektromechanické ochrany umiestnené v rozvádzač DE 9 - ochrany 
rozvádzač je umiestnený v miestnosti za velínom. Je potrebné vykonať revíziu ochrán 
V8873 a V8874, KSP, ochrany transformátorov T101, T102, T103, T104 --'--------

D115, AT31X, 2 DE9 
OZ111X s 
príslušenstvom 
D115,AT31X, OZ111X 
s príslušenstvom 1 
RAX1, AT12X, V10-P, 2 
AT31X 

DE9 

DE9 

o elektronické a elektromechanické ochrany umiestnené v rozvádzač DE 13 -
rozvádzač je umiestnen' v miestnosti za velínom. 

--------~ AT31X1, ALOX200, 1 DE13 
AT31X1 V10X1-N, 
ALOX200, F15X+T11X 
ALOX A 100, ALOX 1 DE13.1 
A200s 
prísluš_enstvom 
ALOXA 200 1 DE13.2 
frekvenčná F15+ T11X 

ALOX A100, ALOX 1 DE13.3 
A200s 
príslušenstvom 
ALOX A 200, ALOX 1 DE13.4 
A200s 
príslušenstvom 

umiestnené v rozvádzači AWC pre T103 

Bucholzovo relé, 
zemná nádobová 
ochrana a ochranné 
relé nádoby regu lácie, 
BT3 
3xA15, AT31X, 6 DR 22kV 
GSC12, OZ33X, súbor 
relé-od AT31X a od 
A32 
AT31X1, 3xA15 3 DR 22kV 

1 
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1 DR 22kV 

V12KC, 3xF15 2 DR 22kV 

xA15, AT31X, 2 DR 22kV 
SC12, OZ33X, súbor 

relé od AT31X a A32, 
pomocné relé pre 
vypnutie od 
frekvenčných relé 
s možnosťou 
odstavenia 

Jedná sa o elektronické a elektromechanické ochrany strojov 
rozvádzačoch AWA1- AWA2 - v miestnosti vedľa str 
T2 a , odu sú umiestnen~kách 

PA Trutnov: 2 
SCT12X1,V10X1N, 
R12S2,QF1 
asterpact 16 H1 

T31X1,QF2, 2 
asterpact 16 H1 

T31X1 +3x V15, 
F15X+T11X, 
áblesková ochrana 
T31X1, ALOX200, 1 DE13.2, kobka č.12 
T31X1 V10X1-N, 

ALOX200,F15X+T11X 

1 

SPAD 346C6, SPAJ 1 
140C 

1 

2 
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1 
F 31 7UT86 

F25 7SA82 1 
F13 7SJ82 
U8898 
7XV5673+ 7XV5461 
F25 7SA82 1 Elektronické, digitálne ochrany a 
F13 7SJ82 komunikácia 
U8898 
7XV5673+ 7XV5461 

SIEMENS SIPROTEC 1 VN zariadenie na generátore 
7UM6111-2EA22-
OAEO 

SIEMENS SIPROTEC 1 VN zariadenie pre TS VS 
7SJ6225-2EA22-
1FE1 
SIEMENS SIPROTEC 1 VN zariadenie pre Ti (výkonové trafo) 
7UT6121-2EA22-
1AEO 

vývodu 6kV sú umiestnené v rozvádzači AWB12, pole 

GSCT12X1, AT F31X1 2 

1 

V10X1 + T11X, 1 
3xV15, GSC12 

T31X, 3x A15, 1 
SC12 
T31X, 3x A15, 1 

GSC12, K28 
T31X1 1 

1 

TPM02, XP2RS, MC4- 2 
XR 
ETU25B 1 

SEPAM 1000+S42 1 

ABB REL670 1 Miestnosť ochrán 
ABB RED 670 1 Miestnosť ochrán 
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ABB REL670 1 Miestnosť ochrán 
ABB RED 670 1 Miestnosť ochrán 

ABB REL 670 1 - Miestnosť ochrán 
- ----

ABB RED 670 1 Miestnosť ochrán 

ABB REG670_A 1 Miestnosť ochrán 
ABB REG670_B 1 Miestnosť ochrán 
ABB RARIC 1 Miestnosť ochrán 
ABB REF 611 2 Miestnosť ochrán 

ABB REG670_A 1 Miestnosť ochrán 
ABB REG670_B 1 Miestnosť ochrán 
ABB RARIC 1 Miestnosť ochrán 
ABB REF 611 2 Miestnosť ochrán 

ABB REF615 4 
ABB REU615 1 

ABB DVK 27 2 

ABB DVK 27 2 

ABB DVK 27 2 RH1 
ABB DUH80 1 RH1 

ABB DVK 27 2 RH2 
ABB DUH80 1 RH2 

ABB DVK 27 3 RM1 
ABB DUH80 1 RM1 

ABB DVK 27 3 RM2 
ABB DUH80 1 RM2 

K3YM400VSY20 1 
PW 380V 03V 20AP 1 
TPM02 2 
FQ51 2 

2.4 Najneskôr do 7 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy poskytovate!' predloží objednávateľovi 
na odsúhlasenie harmonogram prác a technický postup prác. Poskytovateľ berie na vedomie, že 
objednávateľ je oprávnený zmeniť harmonogram prác s ohľadom na prevádzkové možnosti. 
jednotlivých objektov. Schválením technického postupu prác objednávateľom sa poskytovateľ 
nezbavuje zodpovednosti za vady. Pred začatím prác je poskytovateľ povinný definovať vplyvy na 
požiarnu ochranu, ktoré by mohl i vzn iknúť v dôsledku jeho činností a na základe definovaných 
vplyvov na požiarnu ochranu je poskytovateľ povinný rešpektovať rozmiestnenie požiarnych 
pásiem a prístrojov v miestach poskytovania služieb podľa tejto zmluvy a v tesnej blízkosti týchto 
miest. Poskytovateľ je povinný zaviesť a počas celej doby trvania zmluvy dodržiavať účinný 
systém ochrany životného prostredia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. V prípade 
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potreby odstávky elektrického zariadenia z prevádzky je poskytovateľ povinný túto odstávku 
vopred odsúhlasiť s objednávateľom a prevádzkovateľom elektrického zariadenia. ' 

Článok III. 
Termíny a miesto plnenia 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby pod ľa článku II. tejto zm luvy v termínoch uvedených 
v harmonograme prác a spôsobom vymedzeným v tejto zmluve od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy do 31.12.2022 alebo do vyčerpania maximálnej ceny podľa bodu 4.2 článku IV. tejto 
zmluvy, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Pracoviská budú odovzdávané po 
etapách pre každý objekt zvlášť. Poradie odovzdania zariadení a objektov určí objednávateľ na 
základe schváleného harmonogramu prác a prevádzkových možností jednotlivých objektov. 

3.2 Poskytovateľ nie je v omeškaní s termínmi po dobu, po ktorú nebola poskytnutá súčin nos\ 
objednávateľa podľa bodu 6.4 článku Vl. tejto zmluvy, t.j. najmä neúčasť na skúškach a pod. 

3.3 Objednávateľ je povinný odovzdať pracoviská poskytovateľovi v zmysle bodu 3.1. tohto článku 
zmluvy. O odovzdaní jednotlivých pracovísk bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný za 
zmluvné strany osobami uvedenými v bodoch 6.7 a 6.8 článku Vl. tejto zmluvy. 

3.4 Poskytovateľ je povinný vypratať a odovzdať pracoviská objednávateľovi v stave podľa dohody 
s objednávateľom v lehote do 7 kalendárnych dní od vykonania funkčných skúšok alebo 
sekundárnych a funkčných skúšok na konkrétnom za riadení, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak; o tomto odovzdaní bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný za zmluvné 
strany zodpovednými osobami v zmysle bodu 6. 7 a 6.8 článok Vl. tejto zmluvy. V opačnom 
prípade je objednávateľ oprávnený vlastnými úkonmi, prípadne úkonmi tretích osôb vypratať 
pracovisko a zabezpečiť ho do náležitého stavu, vrátane možnosti uloženia veci, materiálu a 
pod. do úschovy tretích osôb, to všetko na náklady poskytovateľa. 

3.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo v prípade vážnych prevádzkových alebo hydrologických' 
pomerov na toku Dunaja/Váhu, ktoré vážne ovplyvňujú poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy, 
primerane posunúť termín prác alebo práce prerušiť na primeranú dobu, o čom je povinný 
objednávateľa bezodkladne písomne informovať. O túto dobu sa posunie dohodnutý termín 
ukončenia realizácie prác a po túto dobu nie je poskytovateľ v omeškaní s odovzdaním 
poskytovaných služieb. 

3.6 Miestom plnenia predmetu pod ľa tejto zmluvy je SVD G-N, 

Článok IV. 

Cena za poskYtovanie služieb 

4.1 Cena bez DPH za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy 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 obstarávan ia 
z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej aukcie, a to vo výške: 

4.1.1 Cena za vykonanie funkčných skúšok elektrických ochrán v eur bez DPH: 

Položka 

Zmluva o poskytovaní služieb č.2020/5200/4352 

Cena v eur bez 
DPH 

6.800.~ 

8.980,-
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T1, T2, V8898, Petržalka 

Linka vvn 110 kV č.7853, Linka vvn 110 kV 
č . 7854, Linka vvn 110 kV č. 7846, R 22 kV, R 10,5 kV.1, R 10,5 
kV.2, RH1, RH2, RM1, RM2, 

3.790,-

7.980,-

7.980,-

17.340,-

17.340,-

17.340,-

7.870,-

6.320,-

4.320,-

16.200,-

4.810,-

7.980,-

7.950,-

8.680,-

17.340,-

6.750,-

4.800,-

4.500.~ 

14.150,-

4.1.2 Cena za vykonanie sekundárnych a funkčných skúšok elektrických ochrán v eur bez DPH: 

Položka 

T56, TS5, TS6 

T78, TS7, TS8 

REB 500, V051, V052, KSP, T 401 

8898,V8897,KSP,T101,T102 

1, T2, V8898, Petržalka 

Zmluva o poskytovaní služieb č.2020/5200/4352 

Cena v eur bez 
DPH 

3.800,-

4.600,-

2.000,-

4.100,-

4.100,-

9.120,~ 

9.120,-

9.120,-

4.100,-

3.200,-

2.300,-

8.300,-

2 .500,-

4.100,-

4.050,-

4.500,-

9.120,-
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inka vvn 110 kV č.7853, Linka vvn 110 kV 
č.7854, Linka vvn 110 kV č.7846 R 22 kV, R 10,5 kV.1, R 10,5 
kV.2, RH1, RH2, RM1, RM2 

3.540,-

2.480,-

2.300,-

7.450,-

4.1.3 Cena za servisný zásah v zmysle bodu 2.2.4 článkú II. tejto zmluvy a cena za práce na 
požiadanie objednávateľa v zmysle bodu 2.2.5 článku II. tejto zmluvy vo výške 68,
eur/hod . bez DPH. 

4.2 Maximálna cena za služby poskytované podľa tejto zmluvy je stanovená vo výške 200.000,- eur 
.(slovom: dvestotisíc eur) bez DPH. 

4.3 V cene uvedenej v bodoch 4.1 a 4 .2 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky 
oprávnené náklady súvisiace s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy a primeraná zisková 
prirážka poskytovateľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce z polohy a umiestnenia objektov, zo 
spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a z protipožiarnych 
opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady na materiály, systémy 
a práce výslovne neuvedené v tejto zmluve, ale potrebné pre riadnu prevádzku zariadení (s 
výnimkou bodov 2.2.4 a 2.2.5 článku II. tejto zmluvy), náklady vyplývajúce z podnikateľského 
rizika pri realizácií prác za sťažených podmienok a miestnych prekážok, ako aj všetky ostatné 
náklady súvisiace s predmetom a plnením zmluvy tu neuvedené. 

4.4 K cene uvedenej v bodoch 4.1 a 4 .2 tohto článku zmluvy bude pri počítaná DPH podľa platných 
právnych predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za služby poskytnuté podl'a tejto zmluvy je faktúra vystavená 
poskytovateľom a preukázateľne doručená objednávateľovi. Fakturované môžu byť len 
skutočne poskytnuté služby odsúhlasené zodpovednou osobou objednávateľa uvedenou v bode 
6.8 č lánku Vl. tejto zmluvy. Platba za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená výlučne 
bezhotovostne a na bankový účet poskytovateľa uvedený vo faktúre. 

5.2 Poskytovateľ bude služby poskytnuté v sú lade s touto zmluvou fakturovať po vykonaní prác 
uvedených v bodoch 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 alebo 2.2.5 článku II. tejto zmluvy, a to jednotlivo pre 
každú vykonanú prácu na danom zariadení na základe čiastkových faktúr, pričom je 
poskytovateľ povinný vystaviť a preukázateľne doručiť faktúru objednávateľovi do 10 dní odo 
dňa vykonania jednotlivej práce na danom zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových 
faktúr bude preberací protokol vyhotovený podľa bodu 6.10 článku Vl. tejto zmluvy. 

5.3 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti 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 poskytovateľa uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

5 .4 V prípade dodania služby musí byť na faktúre povinne uvedený kód štatistickej klasifikácie 
činností (CPA). 

5.5 V prípade kúpy tovaru zo zah raničia musí byť prílohou faktúry aj doklad o nadobudnutí tovaru 
(špedičný doklad, doklad od prepravnej služby alebo doklad od dodávateľa o vykonanej 
preprave). 

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

5. 7 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 45 dní odo dňa jej 
preukázateľného prvého doručenia objednávateľovi , t.j. odo dňa elektron ického doručenia 
faktúry alebo doručenia originá lu faktúry do sídla objednávateľa, podľa toho, ktorá zo 
~ane skôr. Faktúru doručí poskytovateľ elektronicky e-mailom na adresu: 
~ následne jej originál spolu so súvisiacimi prílohami do sídla objednávateľa 

uvedeného v článku 1. tejto zmluvy. 
5.8 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak príslušná suma je odpísaná z účtu objednávateľa 

v lehote uvedenej v bode 5.7 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 5.7 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. 

5.9 Poskytovateľ 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 poskytovateľa vzniknutú z DPH, ktorú poskytovateľ objednávateľovi fakturoval k cene 
podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ 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. Poskytovateľ 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. 

5.10 V prípade, ak má poskytovateľ sídlo mimo EÚ a medzi vládou SR a vládou štátu, v ktorom má 
poskytovateľ sídlo, Je uzatvorená platná Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, je 
objednávate!' na základe takejto zmluvy a na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov 
v znení neskorších predpisov povinný odviesť daňovému úradu SR zrážkovú daň z fakturovanej 
sumy. Poskytovate!' podpisom tejto zmluvy uvedenú skutočnosť akceptuje a vyslovuje so zrážkou 
dane súhlas, pričom sa vylučuje akékoľvek neskoršie vymáhanie akýchkol\/ek nárokov zo strany 
poskytovateľa voči objednávateľovi v súvislosti s takouto zrážkou dane. 

Článok Vl. 
Spôsob a podmienky poskYtovania služieb 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky a termíny plnenia súvisiace 
s predmetom zmluvy. 

6.2 Poskytovate!' je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

6.3 Poskytovateľ v rámci poskytovania služieb je povinný zabezpečovať činnosti pri realizácii služieb 
tak, aby umožňoval i priebežnú prevádzku objektov v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy. 
Poskytovateľ výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy prispôsobí prevádzkovým 
potrebám objednávateľa a prevádzkovateľa jednotlivých vodohospodárskych objektov. 

6.4 Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri zabezpečovaní poskytovanej 
služby. 

6.5 Poskytovateľa je povinný zabezpečovať činnosti pri poskytovaní služieb tak, aby umožňovali 
priebežnú prevádzku objektov v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy alebo v m iestach 
súvisiacich s ním. Poskytovateľ výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy prispôsobí 
prevádzkovým potrebám objednávateľa a prevádzkovateľa jednotlivých vodohospodárskych 
objektov. Na miesto realizácie predmetu zmluvy môžu vstupovať len riadne poučení a vyškolení 
zamestnanci poskytovateľa a zamestnanci subdodávateľov poskytovateľa. Za týmto účelom sa 
zmluvné strany zaväzujú: 
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6.5.1 Poskytovateľa sa zavazuJe že zamestnanci poskytovateľa, ako aj zamestnanci 
subdodávateľov poskytovateľa, ktorí budú vykonávať práce v objektoch objednávateľa, 
nebudú zamestnaní nelegálne a nebudú vykonávať nelegálnu prácu, budú 
s poskytovateľom alebo subdodávateľom poskytovateľa v riadnom pracovnom pomere, 
budú mať riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budú riadne prihlásení do Sociálnej 
poisťovne. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje overiť skutočnosť, že j eho 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"). Poskytovateľ sa 
zaväzuje predložiť na požiadanie objednávateľa, v zmysle zákona o nelegálnej práci, 
pracovné zmluvy osôb vykonávajúcich služby pod ľa tejto zmluvy a doklady preukazujúce, 
že tieto osoby boli riadne prihlásené do Sociálnej poisťovne, a to najneskôr do 10 dní od 
doručenia písomnej žiadosť objednávateľa 

6.5.2 Objednávateľ zabezpečí vykonanie poučenia poskytovateľom určeného okruhu 
zamestnancov poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne odovzdania 
prvého pracoviska. Poskytovateľ zabezpečí vykonanie poučenia všetkých zamestnancov 
subdodávateľov poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne najneskôr 3 
dni pred dňom ich nástupu na pracovisko. 

6.5.3 Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov 
poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude obsahovať menný zoznam 
a podpisy určeného okruhu zamestnancov poskytovateľa. Vykonanie poučenia 
zamestnancov subdodávateľov je poskytovateľ povinný preukázať objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu po jeho vykonaní, najneskôr v deň nástupu príslušných 
zamestnancov subdodávateľa na pracovisko, 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 objednávate ľovi preukázané 
predložením podpísaného Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov 

poskytovateľa. Poskytovateľ 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 pracovisko a do objektov objednávateľa, a 
tento zoznam v prípade zmien aktualizovať. Objednávateľ pre tieto osoby a motorové 
vozidlá zabezpečí povolenie vstupu do predmetných objektov. 

6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť servisný denník, ktorý bude uložený 
u zodpovedného pracovníka poskytovateľa podľa bodu 6. 7 tohto článku zmluvy, a to 
samostatne pre SVD G-N 

6. 7 Poskytovateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle 
predmetu tejto zmluvy, odovzdávať poskytnuté služby a vykonávať zápisy v servisnom denníku 
za posk ovateľa : 

6.8 Objednávateľ urcuJe za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať zap1sy 
v servisnom denníku, ktorí sú oprávnení vykonávať technický dozor, odovzdať pracoviská 
poskytovateľovi, preberať poskytnuté služby, vyjadrovať sa k požiadavkám poskytovateľa 
v servisnom denníku, zadávať požiadavky na vykonanie prác, sledovať termíny odstránenia vád 
a nedorobkov a rokovať za objednávateľa vo veciach technických: 

6.9 z „.· r.111i1:t:·1 · ,····· ••••• .• , ••••• , ••• ··- .,,. 

strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena sa zaznamená do servisného 
denníka zmluvnou stranou, ktorá ju uskutočňuje, a nie je podmienená uzatvorením písomného 
dodatku k tejto zmluve. 
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6.10 o poskytnutí služieb vyhotoví poskytovateľ preberací protokol podľa vzoru predloženého 
objednávateľom. Preberací protokol podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán 
uvedení v bodoch 6. 7 a 6.8 tohto článku zmluvy. Obsah preberacieho protokolu musí byť v 
súlade so zápismi uvedenými v servisnom denníku v zmysle bodu 6.6 tohto článku zmluvy. 
Prílohou preberacieho protokolu bude protokol o vykonaní prác podľa bodu 2.2.3 článku II. tejto 
zmluvy 

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

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady, záruka a záručná doba 

7.1 Poskytovateľ sa zaručuje za kvalitu a funkčnosť poskytnutých služieb. Záručná doba je 
dohodnutá v dÍžke 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia poskytnutej 
služby na základe preberacieho protokolu vyhotoveného podľa bodu 6.10 článku Vl. tejto 
zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá poskytovateľ za to, že predmet zmluvy je bez 
akýchkoľvek vád, je vykonaný kvalitne a s vynaložením odbornej starostlivosti, pričom 
poskytnuté služby zodpovedajú podmienkam tejto zmluvy a platným právnym predpisom. 

7.2 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti 
s vadami poskytnutých služieb alebo iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa tejto 
zmluvy. 

7.3 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady poskytnutých služieb a iných úkonov 
vykonaných poskytovateľom podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať a 
poskytovateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v lehote do 3 dní od doručenia reklamácie. 
Zmluvné strany sa dohodli, že reklamácia musí byť zaslaná písomne. Musí obsahovať označenie 
vady a popis ako sa vada prejavuje. 

7.4 Poskytovateľ je povinný začať s odstraňovaním vady služieb a iných úkonov vykonaných 
poskytovateľom podľa tejto zmluvy bez zbytočného odkladu od oznámenia týchto vád. 

7.5 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet 
reklamovanej poskytnutej služby alebo iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa tejto 
zmluvy riadne vykonaný po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená 
vadou, v záručnej dobe riadne oznámenou objednávateľom. 

7.6 Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo 
neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. Poskytovateľ zodpovedá za 
vady aj v prípade, ak služby, resp. ich časť poskytovala tretia osoba (napr. subdodávateľ 
poskytovateľa), a to tak, ako keby tieto služby poskytol poskytovateľ sám. 

7.7 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu poskytnutých služieb je poskytovateľ povinný 
reklamovanú vadu poskytnutých služieb a iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa tejto 
zmluvy odstrániť v termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s 
odstránením vady bude znášať strana, ktorá bude neúspešná v spore. 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ odstraňuje vady v mieste plnenia predmetu tejto 
zmluvy určenom v bode 3.6 článku III. tejto zmluvy na vlastné náklady. 

7.9 Ak poskytovateľ neodstráni vady v lehotách určených v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený 
po písomnej výzve adresovanej poskytovateľovi vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich 
vykonaním poveriť tretiu osobu. Takt0 vzniknuté náklady je poskytovateľ povinný uhradiť 
objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry 
objednávateľa o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu tohto článku zmluvy nemá vplyv na 
zodpovednosť poskytovateľa za ďalšie vady, resp. na poskytovateľom poskytnutú záruku alebo 
na zodpovednosť poskytovateľa za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s týmito 
vadami. 

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

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

8.1 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. 

8.2 Podmienkou vylúčenia 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, pokiaľ je to možné, 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 odvolala na vyššiu moc, bez 
zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane jej zánik. 

8.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia 
alebo iným spôsobom vysporiadajú vzájomné oprávnené nároky písomným dodatkom k tejto 
zmluve. 

Článok IX. 

Sankcie 

9.1 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy v termínoch určených v tejto 
zmluve z dôvodu, ktorý nevznikol na strane objednávateľa a pri ktorom sa nejedná ani o dôvody 
uvedené v článku VIII. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený fakturovať poskytovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z maximálnej ceny za poskytovanie služieb bez DPH v zmysle 
bodu 4.2 článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 
omeškania. 

9.3 V prípade, ak poskytovateľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej 
dobe do 3 dní, je objednávateľ oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na 
odstránenie vád, fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur (slovom: 
jednosto eur) za každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne. 

9.4 V prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a požívania alkoholických nápojov a omamných 
látok v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.6 článku III. tejto zmluvy 
zamestnancami poskytovateľa alebo zamestnancami subdodávateľa poskytovateľa, je 
poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi fakturovanú zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur 
(slovom: jednosto eur) za každého zamestnanca poskytovateľa alebo zamestnanca 
subdodávateľa poskytovateľa porušujúceho túto povinnosť a za každé jednotlivé porušenie tejto 
povinnosti. 

9.5 V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 6.5.1 a 6.5.3 článku Vl. tejto zmluvy, je 
poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľom fakturovanú zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur 
(slovom: jednosto eur) za každého zamestnanca poskytovateľa alebo zamestnanca 
subdodávateľa poskytovateľa, ktorý vykonával práce v objekte objednávateľa, a ktorý bol 
zamestnaný nelegálne alebo vykonával nelegálnu prácu. 

9.6 V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle bodu 
11.15 článku XI. tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú 
pokutu vo výške 20 % z maximálnej ceny za poskytovanie služieb bez DPH uvedenej v bode 4.2 
článku IV. tejto zmluvy za každéjednotlivé porušenie. 

9.7 Splatnosť faktúr v zmysle tohto článku zmluvy je do 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia 
príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. Faktúry budú uhrádzané výlučne bezhotovostne na 
bankové účty uvedené vo faktúrach. 
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Článok X. 
Povinnosti objednávateľa 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi faktúry za poskytnuté služby v zmysle 
článku IV. tejto zmluvy v plnej výške a v dohodnutom termíne. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom poskytovateľa a zamestnancom 
subdodávateľa poskytovateľa v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy prístup 
k objektom v rozsahu nevyhnutnom na plnenie podľa tejto zmluvy. 

Článok XI. 
Povinnosti poskytovateľa 

11.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy postupovať samostatne, na 
vlastné náklady a na svoju zodpovednosť. 

11.2 Poskytovateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
a vykonávať povinnosti podľa zmluvy riadne a včas. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

11.3 Poskytovateľ je povinný dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov subdodávatela poskytovateľa, a 
požiarnej ochrany ako aj preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania 
týchto predpisov. 

11.4 Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste výkonu práce. Poskytovateľ odstráni 
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11.5 Poskytovateľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa jeho pracovníci zúčastnili obhliadky 
na mieste plnenia za účelom osobného oboznámenia sa s podmienkami plnenia predmetu 
zmluvy a boli oboznámení so všetkými zariadeniami osadenými v mieste plnenia predmetu 
zmluvy podľa bodu 3.6 článku III. tejto zmluvy. 

11.6 Poskytovateľ je povinný vybaviť pracovníkov potrebnými ochrannými pomôckami na 
vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy a označiť pracovný odev vlastných zamestnancov 
názvom firmy. 

11.7 Poskytovateľ berie na vedomie, že pre svojich zamestnancov a iné osoby podieľajúce sa na 
poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy je povinný zabezpečiť potrebnú starostlivosť (WC, 
priestory na hygienu, šatne a pod.) vlastnými úkonmi a na vlastné náklady pri rešpektovaní 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.8 V prípade, ak poskytovateľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje poskytovanie jednotlivých 
služieb podľa tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, 
vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však 
nesie rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám. 

11.9 Poskytovateľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov svojich 
subdodávateľov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia 
s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. Zamestnanci 
poskytovateľa a zamestnanci subdodávateľov poskytovateľa môžu používať iba vyznačené a 
určené prístupové cesty a priestory. 

11.10 Zamestnanci poskytovateľa a zamestnanci subdodávateľov poskytovateľa sú povinní 
rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania a požívania akýchkoľvek 
alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávate la. 

11.11 V prípade, ak sa poskytovateľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 
„register") 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 
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partnerov verejného sektora"), zaväzuje sa, že bude v registri zapísaný aspoň počas doby trvania 
tohto zmluvného vzťahu. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra aj kedykoľvek 
počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis 
poskytovateľa do registra v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora vyžaduje. 

11.12 Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri podľa 
bodu 11.11tohto článku zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 dní odkedy k zápisu 
zmeny do registra došlo. 

11.13 Poskytovateľ berie na vedomie, že povinností uvedené v bode 11.11 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. 

11.14 Ak si poskytovateľ nesplní povinnosti uvedené v bode 11.11 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, pričom nie je v omeškaní a toto 
neplnenie sa nepovažuje za porušenie zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený uplatňovať si v 
tomto prípade voči objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie. 

11.15 Poskytovateľ je povinnýchráriiťa zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel pri uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy; ako aj o všetkých dokladoch 
a dokumentoch poskytnutých poskytovateľovi objednávateľom vsúvíslosti s plnením tejto 
zmluvy (ďalej len.;,dôverné informácie''), ato aj po ukoričenítejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že za dôverné.informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa na základe príslušných 
všeobecne záväzných právnych.·predpísov zverejňujú, 

11.16 ZaporušeniepovinnostFzachovávaťmlčanlivosťodôverných iriformáciáchsa nepokladá ich 
poskytnutie. príslušnýmštátnym· .. orgánom; pokiaľ to vyplýva z príslušného·právneho predpisu, 
použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych, rozhodcovských, 
správnych alebo iných konaníach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo 
pokiaľ tak ustanovujú príslušné právne predpisy, ako arii ich poskytnutie členom orgánov 
zmluvných strán; zamestnancom zmluvných strán, audítorom alebo právnyma iným<poradcom 
zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadom im sprístupnených informácií povinnosťou 
mlčanlivostí na základe osobitného zákona. · 

Článok XII. 

Náhrada škody 

12.1 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. Zmluvná pokuta nemá vplyv 
na nárok na náhradu škody. Oprávnená zmluvná strana má právo domáhať sa náhrady škody 
v celom rozsahu aj v prípade, ak bola škoda spôsobená porušením povinnosti druhej zmluvnej 
strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

12.2 Ak poskytovateľ neodstráni prípadné škody v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, 
je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom poskytovateľ je povinný uhradiť 
objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej 
objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je do 14 dní od jej preukázateľného doručenia 
poskytovateľovi. 

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

12.4 V prípade, ak sa preukáže, že poskytovateľ porušil povinnosť uvedenú v bodoch 11.11 a 11.12 
článku XI. tejto zmluvy v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, alebo 
subdodávatelia poskytovateľa porušili povinnosť uvedenú v bode 11.13 článku XI. tejto zmluvy 

Zmluva o poskytovaní služieb č.2020/5200/ 4352 18 



a objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo 
akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa poskytovateľ nahradiť objednávateľovi túto pokutu alebo 
akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne. 

Článok XIII. 

Odstúpenie od zmluvy 

13.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve jednou zo zmluvných 
strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká 
zároveň aj v prípade, ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo 
akjedna zo zmluvných strán vstúpila do likvidácie. 

13.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 

13.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou účinnosťou v prípade 
podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Za podstatné 
porušenie zmluvy sa považuje: 

a) ak poskytovateľ poskytuje služby v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy; 

b) ak poskytovateľ poskytuje služby v rozpore s poskytnutými informáciami a pokynmi 
objednávateľa; 

c) ak poskytovateľ nedodrží čiastkové termíny uvedené v harmonograme prác alebo v 
písomných požiadavkách objednávateľa; 

d) ak poskytovateľ alebo subdodávateľ poskytovateľa poruší zákaz nelegálneho 
zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a bodu 6.5.1 článku Vl. tejto zmluvy; 

e) ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora 
alebo ak poskytovateľ poruší povinnosti uvedené v bode 11.11 článku XI. tejto zmluvy; 

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

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v iných prípadoch ako sú uvedené v bode 13.3 tohto článku 
zmluvy, pôjde o nepodstatné porušenie zmluvných povinností a vzťahuje sa na neho primerane 
ust. § 346 Obchodného zákonníka. 

13.5 Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej 
zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho preukázateľného doručenia do sídla druhej 
zmluvnej strany uvedeného v článku 1. tejto zmluvy. 

13.6 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od tejto 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 zmluvy. 

13.7 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 porušenia zmluvy. 

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

13.9 Dôsledky porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy môžu zmluvné strany riešiť aj iným 
spôsobom, ak sa tak dohodnú písomným dodatkom k tejto zmluve. 

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 
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zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, povazuje 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 
síd lo zmluvných strán uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

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 vecne a miestne príslušnému súdu, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. 

15.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa mozu urobiť len formou písomných a 
chronologicky očíslovaných dodatkov k nej, podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nie je 
v tejto zmluve výslovne uvedené inak. · 

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

15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust.§ 4 7a 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáci0 
v znení neskorších predpisov (ďa lej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám"), zmluvné 
strany súh lasia s tým, že táto zmluva (vrátane údajov o bankovom spojení a čísle účtu 
zmluvných strán uvedených v článku 1. tejto zmluvy), objednávky 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 týmto účelom 
poskytovateľ udeľuje súhlas objednávateľovi na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa 
zverejnenia uvedených dokumentov. 

15. 7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, so všetkými jej ustanoveniami 
súhlasia, zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že ich prejavy vôle sú zrozumiteľné a dostatočne určité, na znak čoho 
túto zmluvu podpisujú. 

V Bratislave dňa 2 O. MAR 2020 
·' 

Objednávate!~ 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 

Zmluva o poskytovaní služieb č.2020/5200/4352 

V Bratislave dňa /C J, lu,t..-{) 

Poskytovateľ: 

ACP AuComp, s.r.o. 

Ing. Iva Smreková 

konateľ 
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