ZMLUVAO DlELO
Č. ZODI1 58/201 9/BVS
(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podIa ustanovení 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník‘)

„Preventívna servisná prehliadka elektrocentrál v pósobnosti DOOV a DČOV“
či 1.
Zmluvné strany
1.1

Objednávatel‘:
Sídlo:
Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných:
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických:
CO:

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, as.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Ing. Stanislav Beňo, výrobný riaditel‘, na základe štatútu
predstavenstva
Mgr. Dušan Ovčárik vedúci oddelenia prevádzkového
managementu a logistiky
-

‘

gr

DIČ:
lČ DPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

ratislava I,

(ďalej len „objednávatel‘“)
1.2

Zhotovitel‘:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Statutárny zástupca:
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických:
lCO:
DIČ:
lČ DPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

TYKY s. r. o.
Vavilovova 16, 851 01 Bratislava
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Ing. Anton Tuhý konatel‘
-

Ing. Anton Tuhý konatel‘
-

Bratislava I,

(ďalej len „zhotovitel“)
(objednávatel‘ a zhotovitel‘ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
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ČI.2.
Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnostĺ zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný
vykonať preventívnu servisnú prehliadku elektrocentrál v objektoch objednávatel‘a, v pósobnosti
Divízie odvádzania odpadových vád a Divízie čistenia odpadových vád (ďalej len „dielo“), podIa
cenovej ponuky zo dňa 12.6.2019, ktoráje prílohou Č. 1 a tvorí neoddelitel‘nú časťtejto zmluvy.

2.2.

V cene preventívnej prehliadky elektrocentrály je zahrnutá prehliadka elektrickej časti,
automatiky, alternátora a motora, výmena oleja a olejového filtra, výmena palivového filtra,
prečistenie palivového systému BG diesel VIA, dopravné náklady a vystavenie servisného
protokolu.

2.3.

Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s požiadavkami ustanovenými touto zmluvou.
Objednávatel‘ sa zavázuje zaplatiť zhotovitelovi cenu za dielo v súlade s Clánkom 5. a 6. tejto
zmluvy.

Či. 3.
Čas plnenia
3.1

Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonať dielo najneskór do 31.12.2019 odo dňa podpisu zmluvy
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotovitel‘ móže dielo odovzdať aj skár, pričom
objednávatel‘je povinný dielo prevziať aj v skoršom termíne.

ČI.4.
Miesto plnenia
4.1

Miestom plnenia diela sú objekty v správe a vlastníctve objednávatel‘a, Divízie odvádzania
odpadových vád a Divízie čistenia odpadových vád, ktoré sú vymenované v prílohe Č. 1.

ČI.5.
Cena za dieio
5.1

Cena za dielo v rozsahu Článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na
základe predloženej cenovej ponuky zhotovitel‘a zo dňa 12.06.2019 a v zmysle ustanovení 3
zákona č. 18/1 996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí neoddelitel‘nú súčasť
tejto zmluvy ako jej príloha Č. 1.

5.2

Cena za dielo v rozsahu podIa Článku 2. tejto zmluvy je vo výške 8 170,- EUR bez DPH (slovom
osemtisícstosedemdesiat eur). K cene za dielo bude fakturovaná DPH podIa aktuálne platných
právnych predpisov. Dohodnutá cena za dielo je konečná a zahřňa všetky materiálové a ostatné
náklady predmetu plnenia zmluvy.

ČI.6.
Piatobné podmienky
6.1

Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoČní, po riadnom ukončení a odovzdaní diela
formou podpísaného preberacieho protokolu, zástupcami zodpovednými oboch zmluvných strán
vo veciach technických. Zhotovitel‘ vystaví a odošle faktúru do pätnástich (15) dní odo dňa
odovzdania a prevzatia diela a podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
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6.2

Faktúra bude obsahovať údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v zmysle zákona
Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia
predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74,
odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu bude obsahovať preberací protokol potvrdený
oboma zmluvnými stranami a potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávatel‘om.

6.3

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.2 tohto článku zmluvy,
objednávatel‘ je oprávnený vrátiť ju zhotovitel‘ovi na prepracovanie alebo doplnenie. V takom
prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynút‘ dňom
doručenia opravenej faktúry do podatel‘ne v sĺdle objednávatel‘a.

6.4

Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia a prevzatia podateľňou v sídle
objednávatel‘a.

6.5

Objednávateľ neposkytne zálohu na financovanie diela.

Čl.7.
Podmienky vykonania diela
7.1

Objednávatel‘ zabezpečí zhotovitel‘ovi prístup k predmetu zmluvy v dňoch konania opravy.

7.2

Objednávatel‘ zabezpečí písomný súhlas so vstupom osób a vozidiel do areálu príslušných
DOOV a DČOV, ktorý bude uložený na vrátnici prevádzok DOOV a DCOV, resp. u vedúcich
prevádzok.

7.3

Zhotovitel‘ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel‘ v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky
Č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
(ďalej len „Nariadenie vlády“) poveruje Ing. Ivana Žišku, ktorý bude povinný v celom rozsahu
dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády.

7.5

Poplatky, prípadne postihy, pokuty, Škody resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania
podmienok stanovených povol‘ujúcim orgánom a z dövodu neplnenia ustanovení Nariadenia
vlády znáša v plnom rozsahu zhotovitel‘.

7.6

Všetky odpady vzniknuté činnost‘ou zhotovitel‘a (vrátane obalových materiálov, obalov od farieb,
čistidiel, mazadiel, chemikáliĺ a pod.), ktoré nemožno zneškodnit‘ v areáloch DČOV a DOOV, je
zhotovitel‘ povinný zneškodniť a zlikvidovat‘ na vlastné náklady. Úhrada nákladov na
zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je v réžii zhotovitel‘a. Zhotovitel‘ je povinný
odovzdať objednávatel‘ovi prípadný zisk z využitia alebo zhodnotenia odpadových materiálov
(kovový odpad a šrot, drevo, papier a pod.).

7.7

Zhotovitel‘ vykoná dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

7.8

Zhotovitel‘ je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi s ciel‘om predchádzať
pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj mým mimoriadnym
udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa
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najmä o dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o BOZP“), následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov ako sú jednotlivé
vyhlášky, nariadenia vlády a technické normy. Na úseku ochrany pred požiarmi je zhotovitel‘
povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
7.9

Zhotovitel‘ vybavĺ všetkých svojich zamestnancov príslušnými osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami tak, ako to ukladajú ustanovenia 6 odseku (2) písmeno a), b) a c) Zákona o
BOZP, následne nariadením vlády Slovenskej republiky č. 39512006 Z. z. o minimálnych
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ak
činnosti vykonáva zhotovitel‘ ako osoba sám, je povinný si tieto prostriedky zabezpečiť sám pre
seba na vlastné náklady.

7.10

Pred začatím výkonu zmluvne dohodnutých prác sú všetci zamestnanci zhotovitel‘a povinní
6 odseku 7 Zákona o BOZP oboznámenia sa So
zúčastniť sa v súlade s ustanoveniami
základnými zásadami bezpečnej práce a správania sa na pracoviskách a v objektoch
objednávatel‘a. Predmetné oboznámenie vrátane spracovania dokumentácie vykoná oddelenie
BOZP a PO objednávatel‘a.

ČI.8.
Zodpovednost‘ za vady a za škodu
8.1

Zhotovitel‘ poskytuje záruku, že dielo bude vykonané podIa podmienok zmluvy a že bude mať
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2

Na dielo sa poskytuje záruka v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynút‘
dňom riadneho odovzdania diela podl‘a Clánku 6. odseku 6.1 zmluvy.

8.3

Zhotovitel‘ zodpovedá za vady diela, ktoré dielo preukázatel‘ne má v čase jeho odovzdania a za
vady, ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby.

8.4

Počas plynutia záručnej doby má objednávatel‘ právo požadovať bezodplatné a bezodkladné
odstránenie vád a zhotovitel‘ je povinný zistené vady bezodplatne a bezodkladne odstrániť.

8.5

Objednávateľ je povinný zistené vady diela u zhotovitel‘a uplatniť bezodkladne po ich zistení
písomnou formou.

8.6

Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spósobí druhej zmluvnej strane porušením svojej
povinnosti zo zmluvy a je povinná ju nahradiť, okrem prĺpadov, kedy preukáže, že porušenie
povinnosti bob spósobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatnení a úhrade šköd
a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.7

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla
v dásledku vecne nesprávneho abebo inak chybného zadania druhej zmluvnej strany. Zmluvné
strany sa tiež dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie svojho
záväzku v dósledku omeškania druhej zmluvnej strany.
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Čl.9.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
9.1

V prípade, ak zhotovitel‘ odovzdá dokončené dielo uvedené v Článku 2. zmluvy po termíne
uvedenom v Clánku 3. odseku 3.1 zmluvy, má objednávatel‘ právo uplatniť si u zhotovitel‘a nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň
omeškania.

9.2

V prípade, ak objednávatel‘ neuhradĺ faktúru v stanovenom termíne v zmysle Článku 6. odseku
6.4 zmluvy, má zhotovitel‘ právo uplatniť si u objednávatel‘a nárok na zaplatenie úroku z
omeškania vo výške 0,022 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zhotovitel‘ sa zaväzuje,
že žiadne mé sankcie voči objednávatel‘ovi v prípade omeškania objednávatel‘a podl‘a
predchádzajúcej vety tohto odseku zmluvy neuplatní.

9.3

V prípade omeškania zhotovitel‘a s riadnym odstránením vád v súlade s Článkom 8 odsekom 8.4
je zhotovitel‘ povinný zaplatiť objednávatel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 0,5 % z ceny za
dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Či. 10.
Vyššia moc
10.1

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prĺpady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemöžu
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, prerušenie
dodávok energií.

10.2

V prípade, ked‘ niektorá zmluvná strana zistí, že z dóvodu vyššej moci je znemožnená realizácia
jednej alebo viacerých jej povinnostĺ, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto
oznámenie musí byť písomné a musí obsahovat‘ údaje o vzniku a povahe okolností a jeho
možných dósledkoch pre vykonanie diela.

10.3

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do šiestich (6) mesiacov od vyskytnutia sa vyššej
moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú
stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene za dieto a času plnenia. Ak nedájde k
dohode v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa iniciovania dohody jednou zo zmluvných
strán, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Učinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Či. Ii.
Dóvernost‘ informácií a mlčaniivost‘
11.1

Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dóverných informácií spósobom obvyklým
pre utajovanie takýchto dóverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnost‘
platí bez ohl‘adu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť
utajenie döverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj mých
spolupracujúcich tretích strán, pokial‘ im takéto informácie boli poskytnuté.

11.2

Za dóverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky,
dokumenty alebo akékol‘vek mé informácie, bez ohl‘adu na formu ich zachytenia:
a) ktoré sa týkajú zmluvy a jej plnenia (najmá zmluva, informácie o právach a povinnostiach
zmluvných strán),
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b)

c)
d)
e)
f)

ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych
výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej
majetku, aktĺvach a pasívach, pohl‘adávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a
programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikatel‘ské stratégie a
plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo mého
duševného vlastníctva) a všetky ďatšie informácie o zmluvnej strane,
ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,
pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na
území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmá obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),
ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane alebo získané zmluvnou stranou pred nadobudnutím
platnosti a účinnosti zmluvy, pokial‘ sa týkajú jej predmetu alebo obsahu,
ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dóverné“ alebo mým obdobným
označením.

11.3

Dóverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým
spösobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v
akejkol‘vek súvislosti So zmluvou móžu byť použité výlučne na účely plnenia predmetu zmluvy a v
súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zavázujú
dóverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené
alebo akýmkol‘vek mým spósobom zĺskané zmluvnými stranami na základe zmluvy udržiavať v
prísnej tajnosti, zachovávat‘ o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením,
zničením, znehodnotenĺm, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy.
Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany dóverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať,
rozširovať, vyzradit‘ ani použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukončení
platnosti a účinnosti zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia alebo odovzdania alebo
oznámenia alebo sprístupnenia odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych,
účtovných, daňových a mých poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou
profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou platnými právnymi predpismi alebo sú
povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou.

11.4

Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dóverných informáciách sa nevzťahuje na
informácie, ktoré:
a) boli zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musĺ byť preukázatel‘né na základe
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z mého dóvodu ako z dóvodu
porušenia povinností podIa zmluvy, čo musí byť preukázatel‘né na základe poskytnutých
podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi,
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo mého oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v
tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí
druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením
týchto informácií,
d) boli získané zmluvnou stranou Od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a
ktorá nemá žiadnu povinnost‘, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

11.5

Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohl‘adne dóvernej informácie poskytnutej
druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o
vlastnej dóvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom
odbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť s využitĺm technických,
organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia
úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dövernej
informácie a je povinná viesť dóverné informácie oddelene od dóverných informácií získaných od
akejkol‘vek tretej osoby.
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11.6

Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohl‘adne dóverných informácií
podia zmluvy trvá aj po
skončení zmluvy. Táto povinnost‘ prechádza na právnych nástupcov zmluvn
ých strán.

11.7

V prípade porušenia povinnosti mlčaniivosti ohl‘adne dóverných informácií
niektorou zmluvnou
stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhat‘ sa ochrany podia
ustanovení 53 a
nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvn
ej strany na náhradu
škody.

11.8

‘Osobné údaje“ sú v zmysle zákona č.1812018 Z. z. o ochrane osobný
ch údajov údaje týkajúce
sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatel‘nej fyzickej osoby, ktorú
možno identifikovať
priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použitel‘ného
identifikátora, mého
identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo,
lokalizačné údaje alebo
online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík
alebo znakov, ktoré
tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychi
ckú identitu, mentálnu
identitu, ekonomickú identitu, kuitúrnu identitu alebo sociálnu identit
u. Pokial‘ jedna zmluvná
strana zdiel‘a akékol‘vek osobné údaje s druhou zmluvnou stranou, táto
druhá zmluvná strana je
povinná tieto osobné údaje spracovať v súlade s príslušnými právny
mi predpismi, vrátane
Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenie
EU 2016/679), zákonmi,
nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluv
ná strana je povinná
zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia
na zaistenie bezpečnosti a
predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokial
‘ sa osobné údaje
jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo
ich takáto osoba získa,
druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú
zmluvnú stranu o danom
neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvn
ou stranou pri výkone
akýchkol‘vek opatrení s ciel‘om zmierniť následky straty alebo neoprá
vneného prístupu k
osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykon
ať všetky príslušné
opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri
a subdodávatelia konali
v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov
, ktoré sú súčasťou
zmluvy.

Či. 12.
Doručovanie
12.1

Všetky oznámenia a žiadosti podia zmluvy budú urobené v písomn
ej forme a budú doručené
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou príslušnej zmluvnej strane.

12.2

Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať
za doručené:
a) momentom odovzdania na príslušnej adrese alebo momentom
odmietnutia prevzatia (v
prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom) oprávneným zástup
com zmluvnej strany
alebo
b) uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich odoslania
(V prípade doručovania
doporučenou poštou).

12.3

Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené zmluvnej strane v daný pracov
ný deň v čase mimo
bežnej pracovnej doby (8:00 hod. až 17:00 hod.) budú vždy považované
za doručené nasledujúci
pracovný deň.

12.4

Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane
doručené, budú pokial‘
zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane mé kontaktné
údaje písomným oznámením
minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane
doručované výiučne na
nasledovnú adresu:
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Bratislavská vodárenská snoločnost‘. .s.
P
Ir
vádzkového
M
m

Objednávatel‘:
adresa:
vo veciach zmluvných do rúk:
vo veciach technických do rúk:

tel.:
e-mail:

Zhotovitel‘:
adresa:
vo veciach zmluvných do rúk:
vo veciach technických do rúk:
tel.:
e-mail:
a to proti podpisu oprávnenej osoby.
12.5

Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podIa zmluvy budú vždy vyhotovené slovenskom
jazyku.

Čl. 13.
Záverečné ustanovenia

13.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenĺ Sa
ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcím po dni jej zverejnenia podl‘a ustanovení 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znenĺ neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2

Meniť a dopIňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre
platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku.

13.3

Odstúpiť od zmluvy móžu zmluvné strany v prípade nedodržania zmluvných povinností a po
predchádzajúcom písomnom upozornení dotknutej zmluvnej strany. Odstúpenie je účinné dňom
jeho pĺsomného doručenia zhotovitelovi.

13.4

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu móže objednávatel‘ vypovedať aj bez udania dóvodu
zaslaním písomnej výpovede zhotovitelovi na adresu jeho sĺdla uvedenú v záhlaví zmluvy,
pričom výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým (1.) dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotovitel‘ovi.

13.5

V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy vzhl‘adom na neskoršiu legislatívnu zmenu
alebo z akéhokol‘vek mého dóvodu stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za
následok neplatnosť celej zmluvy.

13.6

Ďalšie vzťahy v tejto zmluve neupravené sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.7

Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie si
ponechá objednávatel‘ a dve (2) vyhotoveniaí si ponechá zhotovitel‘.
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13.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu zmluvu podpisujú.

13.9

Neoddelitel‘nou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prĺlohy:
Príloha Č. 1
cenová ponuka zhotovitel‘a zo dňa 12.06.2019
Príloha Č.2
Čestné vyhlásenie zhotoviteľa o vplyve produktov a Činnosti na životné prostredie
pri realizácii predmetu zmluvy.
-

-

V Bratislave, dňa:

6. 08, 2019

V Bratislave, dňa:

Za objednávatel‘a:
nnInčnast‘.

Za zhotovitel‘a:
TYKY S. ľ. O.

a.s.

I i. ‘JLG1I
w‘.—,
výrobný riaditel‘,
na základe štatútu bredja.čenstva

Ir
konatel‘
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TYKY
000Á‘JNA A MONTÁŽ ELE(TROCONTRAL

Bratis‘avská vodárenská spoloČnosť, as.
Prešovská 48
826 46 Bratis‘ava 29

SDMO
na s‘užby začňrajú wd predjm

V Bratislave, 1262019

VFC CENA
—

—

-_-

-

P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

—

—

PEVFNTÍVNA SFRVINÁ
—

—

—-

-

DOtUI IAflWA
I

I%II „IrsI,JIn

FLE<TR0CENTRÁL

v objektoch BVS Dtvízii odvádzariia odpadových vód( 000V)

jyp
JS 80 EIJROSILENT
J$ 80 EUROSILENT
JS 80 EUROSILENT.
GEP 83
O 330 EUR0SLENT
J220K COMPACT
MP 2500
ECT 6500P1
ECT 6500P1
ECTS500PI

Unestnenie Cena bez DPH (L)
720,00
BARS KCS 4
BARS KCS 5
720,00
720,00
BARS KCS 6
BARN KCS 3
670,00
I 025,00
BAKV KCSI
985.00
SCCH KCS 2
I 000,00
SCVA KCS 13
Bratislava
295,00
Modra
295,00
Senica
295,00

-v objektoch BVS Divízii čistenia odpadových vöcJ (OČOV)
-

.J_Jyp
11. JB8K SILENT
I2LJ7K!NT

Umiestnenie
PKPK KCS I
VCSSV.Jur

Cena bez DPH (EUR)
650,00
795,00

V cene preventívnej servisnej prehliadky elektrocentrály je zahrnutá prehliadka
elektrickej časti automatiky alternátora a motora, výmena oleja a olejového filtra,
výmena palivového futra, prečistenie palivového systému BG diesel VIA, dopravné
náklady a vystavenie servisného protokolu

Všetky ceny sů stanovené bez 20% DPH.
Splatnosťfaktúry 14 dní.
S pozdravom
TY
J

VTYKY
OODAVKA A MONTAŽ ELeKTROCENTRAL

Bratislavská vodárenská s poloč nost‘, a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29

naše služby začínajú pred predajom...

V Bratislave, 18.6.2019

VEC: ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný Anton Tuhý čestne vyhlasujem, že produkty a činnosti firmy
TYKY s.r.o.,Vavilovova 16, 851 01 Bratislava v objektoch BVS Divízii odvádzania
odpadových vód( DOOV) a Divízii čistenia odpadových vód (DCOV) nemajú negatívny vplyv
na životné prostredie.
-

ing.Anton Tuhý
konateľ

oddk

