
ZMLUVA O DlELO
číslo: ZOD/l 17/2020/BVS

na základný servis zdvihacieho zariadenia v budove Prešovská 48, Bratislava
(daiej len „zmluva“)

uzatvorená podia ustanovení 536 zákona č. 513/1 991 Z. z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ‚Obchodný zákonník“)

Článok I
ZMLU VNĚ STRANY

I. OBJEDNÁVATEĽ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných:
Ing. Emerich Sinka — člen predstavenstva/finančný riaditeľ, na
základe štatútu predstavenstva spoločnosti
Zástupca zodpovedný vo veciach technických:
Mgr. Dominik Juhász - vedúci referátu správy nehnutei‘ného majetku
Jaroslav Fránik — referent vo veciach technických
ICO: 35 850 370
DIČ: 2020263432

IČ DPH: 5K2020263432
Bankové spojenie:
Císlo účtu (IBAN):
BIG:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 3080/B

(d‘alej len ‚objednávatet“)

2. ZHOTOVITEĽ: PROFI Výt‘ahy s. r. o.
Drieňová 34 821 02 Bratislava 2
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Jenčo - konateľ
IČO: 47519045
DIČ: 2023925123
lČ DPH: SK2023925123
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
tel.: 0902928217
kontaktný e-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka Č. 94034/B

(ďalej len „zhotovitel“)

(objednávatel‘ a zhotovitel‘ d‘alej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
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Článok 2
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel‘ bude na zariadeniach uvedených v Prílohe č.1 tejto zmluvy vykonávat‘ v rámci
„paušálnej platby“ tieto činnosti

a) Pravidelná preventívna údržba

• prevádzková prehliadka zariadenia,
• mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobcu,
• kontrola funkčnosti a nepoškodenosti zariadenia - kontrola a nastavenie jednotky

pohonu, prostriedkov zavesenia, skrine prevodovky, brzdy, trecej klapky, valca, lán,
odkláňacej klapky šachtových dverí a vodidiel výťahového zariadenia,

• mazanie vyššie uvedených konštrukčných častí v rozsahu primeranom použitiu
zariadenia výťahu,

• kontrola a nastavenie vlastností pohybu zariadenia výtahu, hlavne presnost‘ zastavenia,
• vizuálna a funkčná kontrola spí načov, ovládania, monitorovania a mého bezpečnostného

zariadenia, zobrazovacieho a osvetľovacieho zariadenia,
• kontrola stavu oleja a pohon nej jednotky,
• čistenie vyššie uvedených konštrukčných častí zariadenia výt‘ahu od nečistát

spósobených prevádzkou výtahu, v rozsahu požadovanom na ochranu funkčnosti,
• kontrola nastavenia a jeho zriadenie,
• čístenie zariadení od prevádzkových nečistót - čistenie kabíny výťahu, strojovne a suchej

priehlbne od prevádzkových nečistót, presklenia šachty výt‘ahu z vnútornej strany,
• kontrola funkčnosti systému núdzovej komunikácie,
• kontrola funkčnosti zariadenia pre vyslobodenie uviaznutých osób,
• preškolenie dozorcu lxi 2rokyl osoba/ výťah,
• likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia.

Pomocný materiál pre vykonávanie hore uvedených činnosti ako mazadlá a čistiace
prostriedky sú zahrnuté v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená zhotovitel‘om v súlade
so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

b) Odborné prehliadky

Sú vykonávané v súlade podIa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (d‘alej len „vyhláška č.
508/2009 Z. z.) a normy STN 27 4002 v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou.
Výsledky z odborných prehliadok sú predložené bez meškania objednávatei‘ovi. V prípade
zistenia závažných príčin, ktoré majú negatívny dopad na bezpečnú prevádzku zariadenia,
zhotoviteľ predloží objednávatel‘ovi návrh na odstránenie zistených nedostatkov (oprava
alebo modernizácia) k zaisteniu bezpečnej prevádzky zariadenia.
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c) Nonstop 24 hodinová služba

Zhotovitel‘ poskytne objednávatel‘ovi 24 hodinový (non stop) telefonický kontakt so servisným
mechanikom v prípade vzniku akejkoľvek neštandardnej situácie na zariadení na
zabezpečenie vyslobodenia uviaznutých osób alebo spojazdnenia zariadenia.

2. Horeuvedené činnosti bude zhotovitel‘ vykonávat‘ s odbornou starostlivost‘ou v zmysle
platných predpisov tak, aby svojou činnost‘ou neporušil zákony a všeobecne závázné právne
predpisy platné v SR.

Článok 3
REŽIM PLNENIA

1. Režim plnenia a rozsah vykonávaných prác je daný STN 27 4002 a vyhláškou č. 50812009 Z.
z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

2. Pracovná doba zhotovitel‘a je v čase 7:30 hod. do 16:00 hod. v rámci pracovných dni
(pondelok až piatok mimo sviatku pripadajúci na tento deň) a v tomto čase bude zhotovitel‘
vykonávat‘ činnosti podia Článku 2.

3. Mimo pracovnej doby zhotovitel‘a zhotovitel‘ zabezpečuje pohotovostný režim pre prípad
vyslobodenia uviaznutých osób alebo odstránenia vzniknutej vady.

4. Nástup na vyslobodenie uviaznutých osób je najneskór do 60 minút od nah!ásenia
objed návatel‘om — NON STOP.

5. Nástup na odstránenie poruchy zariadenia je najneskór do 24 hodín od nahlásenia
objednávatei‘om.

6. V prípade, že porucha bude nahlásená objednávatel‘om v piatok alebo v deň pred
sviatkom po 12:00 hod, nástup na odstránenie poruchy zo strany zhotovitel‘a bude
zabezpečený v najbližší pracovný deň, pokial‘ sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak.
Neplatí pre prípad vyslobodenia osoby uviaznutej vo výtahu.

7. V prípade, že prevádzkovú poruchu nie je možné odstránit‘ ihned‘, zhotovitel‘ po zistenĺ
príčiny a zistení termínu dodávky náhradných dielov dohodne s objednávatel‘om termín
vykonania opravy.

8. Kontaktnou osobou za objednávatel‘a je:
Mgr. Dominik Juhász, tel.:
Jaroslav Fránik, tel.:

9. Objednávatel‘ bude poruchy nehlasovat‘:
a) v pracovnej dobe zhotovitel‘a -
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Článok 4
CENA

I Cena za výkon činnosU podia Článku 2 tejto zmiuvy („paušálna platba“) je uvedená v Prílohe
č.1 tejto zmiuvy.

2. Fn prácach vykonaných nad rámec „paušálnej platby“ bude zhotovitel‘ postupovat
nasledovne:

a) pri prácach a opravách zhotovitel‘ predloží objednávateľovi cenovú ponuku. Zhotovitel‘
vykoná práce až po potvrdení cenovej ponuky zodpovedným zástupcom objednávatel‘a
formou písom nej objednávky. Vykonané práce protokolárne prevezme objednávatel‘ov
zástupca zodpovedný vo veciach technických.

3. Hodinová zúčtovacia sadzba (d‘alej len „HZS“) (práce a opravy nad rámec „paušálnej
platby“) bude zhotovitel‘om fakturovaná v týchto prípadoch:

a) v záručnej dobe:
vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia tretou osobou,
vykonanie prác a opráv po neodbornej manipulácii so zariadením (násilné otváranie
šachtových alebo kabínových dverí, pretiačenie privolávacích gombíkov a pod.),
vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariadení, vandaiizmom a pod.,

b) v pozáručnej dobe:
vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia tretou osobou,
vykonanie prác a opráv po neodbornej manipuiácii so zariadením,
vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariadení, vandalizmom a pod.,
vykonanie ostaných prác a opráv podia požiadavky objednávatel‘a.

4. HZS (práce a opravy nad rámec „paušálnej platby“) je dohodnutá vo výške
18,00 EUR (slovom osemnást‘ eur) bez DPH / hod. na I osobu v pracovnej dobe
zhotovitel‘a.

5. Pri opravách a prácach mimo pracovnej doby zhotovitei‘a bude zhotovitel‘ k HZS účtovať tieto
prípiatky:
- mimo pracovnej doby zhotovitei‘a v pracovných dňoch: 20,00 EUR (slovom dvadsat‘ eur)

bez DPH/hod. na I osobu,
- mimo pracovnej doby zhotovitel‘a v sobotu, nedei‘u a sviatok: 20,00 EUR (slovom

dvadsat‘ eur) bez DPH /hod. na I osobu.

6. Doprava bude účtovaná paušálne vo výške 10,00 EUR (slovom desat‘ eur) bez DPH za
jeden výjazd počas pracovnej i mimopracovnej doby zhotovitei‘a.
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Článok 5
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávatel‘ uhradí cenu podia tejto zmluvy, na základe faktúr (daňových dokladov)
vystavených zhotovitel‘om.

2. K cenám zhotovitel‘a bude uplatnený režim dane z pridanej hodnoty (DPH) podia právnych
predpisov platných v čase zdanitelného plnenia.

3. Faktúry za „paušálnu platbu“ - práce podia Článku 2 tejto zmluvy bude zhotovitel‘
vystavovat‘ pravidelne mesačne, začínaj úc mesiacom plnenia predmetu zmluvy. Zhotovitel‘
vystaví faktúru do pätnástich (15) dní od skončenia fakturovaného obdobia.

4. Faktúry za všetky vykonané práce nad rámec „paušálnej platby“ bude zhotovitel‘
objednávatel‘ovi fakturovat‘ do pátnástich (15) dní od podpisu prevzatia prác zo strany
objednávatel‘a.

5. Všetky vystavené faktúry budú mat‘ splatnosť tridsat‘ (30) dní odo dňa doručenia faktúry do
podatel‘ne v sídle objednávatel‘a.

6. Každá faktúra musí byt‘ vystavená v súiade 50 zákonom 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, písmeno f) tohto zákona.
Prílohou k faktúre bude podpísaný pracovný výkaz resp. preberací protokol podpísaný
oboma zmluvnými stranami a za stranu objednávatel‘a ho podpíše zástupca zodpovedný vo
veciach technických a potvrdená kópia objednávky zaslanej objednávatel‘om aiebo vo faktúre
bude uvedené Číslo objednávky, pod ktorým ho objednávateľ eviduje. V prĺpade že faktúra
nebude obsahovat‘ všetky náležitosti a prílohy je objednávatei‘ oprávnený vrátit‘ faktúru
zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty
splatnosti faktúry a nová lehota začne plynút‘ dňom doruČenia opravenej faktúry do
podatel‘ne v sídle objednávatel‘a.

7. V prípade oneskorenia úhrady faktúr zo strany objednávatel‘a má zhotovitel‘ právo uplatniť si
u objednávatel‘a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,022 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotovitel‘ bude v omeškaní s plnením predmetu
zmluvy, má objednávatel‘ právo uplatnit‘ si u zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,05 % z ceny za dielo, s plnením ktorého je zhotovitel‘ v omeškaní, za každý aj
začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodIL že ak zhotovitel‘ bude v omeškaní s
nástupom na vyslobodenie uviaznutých osób podIa Clánku 3. ods. 4, má objednávatel‘ právo
uplatnit‘ si u zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR
(páťdesiat eur) ‚za každú čo i len začatú hodinu omeškania.

9. V prípade rastu inflácie má zhotovitel‘ právo upraviť cenu predmetu tejto zmluvy indexom
inflácie stanoveným a zverejneným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za uplynulý
rok. Zhotovitel‘ je povinný písomne informovat‘ objednávatel‘a o zvýšení ceny predmetu
zmluvy. Takto zmenená cena bude platit‘ od nasledujúceho mesiaca po písomnom oznámení
zhotovitel‘a o zvýšení ceny predmetu zmluvy. K prvej úprave ceny možno pristúpit‘ až po
uplynutí jedného roka od platnosti tejto zmluvy.
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Článok 6
ZÁRUČNÉ FODMIENKY

1. Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré má dlelo v čase jeho odovzdania objednávatel‘ovi;
objednávatel‘ je oprávnený dielo, ktoré má vady, neprevziat‘. Za vady zistené po odovzdaní
dlela zodpovedá zhotovitel‘ iba vtedy, ak boli spósobené porušením jeho povinností.

2. Záručná doba diela je dvadsat‘štyri (24) mesiacov a začína plynút‘ dňom odovzdania diela
objednávatel‘ovi.

3. Pre prípad oprávnenej vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávatel‘a požadovať
a povinnost‘ zhotovitel‘a poskytnút‘ bezodplatné odstránenie vady. Zhotovitel‘ sa zaväzuje
prípadné vady diela odstránit‘ na vlastné náklady bez zbytočného odkladu alebo v dohodnutej
dobe po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel‘a.

4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel‘ povinný písomne
uplatnit‘ bezodkladne po zistenĺ vady dlela.

5. Záruka na opravy sa nevzt‘ahuje na vady spósobené neodborným použĺvaním zariadenia,
alebo nedodržaním prevádzkových predpisov a vplyvom násilného alebo úmyselného
poškodenia (vandalizmus).

Článok 7
PLATNOSt ZMLUVY

1. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle
ustanovení 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 účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podIa
ustanovení 47a zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znenĺ neskoršĺch predpisov,
inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.07.2020 do 30.06.2023 alebo do vyčerpania
finančného limitu vo výške 5.000,00 EUR bez DPH (slovom päťtisíc eur) podl‘a toho, ktorá
skutočnost‘ nastane skór.

Článok 8
UKONČENIE ZMLUVY

1. Pred uplynutím dohodnutého termínu je zmluvu možné zrušit‘:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoved‘ou jednej zo zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania

dövodu, ktorá začína plynút‘ prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci v ktorom bola doručená písomná výpoved‘ druhej zmluvnej strane,

c) odstúpením od zmluvy v prípade nedodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok,
pričom odstúpenie je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane.
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2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dóvody odstúpenia od zmluvy vopred prerokujú.

Článok 9
OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Práva a povinnosti z tejto zmluvy nemóžu byt‘ prevedené na tretiu osobu bez súhlasu
zmluvného partnera.

2. Zhotovitel‘ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (d‘alej len „BOZP‘) svojich
pracovníkov, resp. pracovníkov subdodávatel‘a a všetkých osöb podiel‘ajúcich sa na plnení
predmetu zmluvy ako I za všetky škody spösobené týmito pracovníkmi, resp. osobami.
Zhotovitel‘ dva (2) dni pred začatím prác oznámi termín účasti pracovníkov na školení BOZP
a požiarnej ochrany (ďalej len PO‘) spolu so zoznamom všetkých pracovníkov a osób
podiel‘ajúcich sa na plnení predmetu zmluvy zástupcovi zodpovednému vo veciach
technických objednávatela. Školenie vykoná zhotovitel‘, ktorý odovzdá objednávatel‘ovi do
dvoch (2) pracovných dní odo dňa konania školenia a súčasne pred vykonaním diela
potvrdenie o vykonaní predmetného školenia spolu so zoznamom osób uvedenom v
predchádzajúcej vete tohto odseku zmluvy.

3. Zhotovitel‘ je povinný dodržiavat‘ ustanovenia všetkých právnych predpisov platných a
účinných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci ako aj ochrany pred požiarmi s ciel‘om predchádzat‘ pracovným úrazom, prevádzkovým
nehodám, haváriám, požiarom ako aj mým mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a ochrany pre požiarmi. Jedná sa najmá 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 (d‘alej len ‚Zákon o BOZP“), následne
všetkých súvisiacich právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky
ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády, technické normy a podobne. Na úseku ochrany
pred požiarmi je zhotovitel‘ povinný dodržiavat‘ najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znenĺ neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č.
12 1/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

4. Zhotovitel‘ vybaví všetkých svojich zamestnancov alebo osoby, ktoré sú s ním v mom ako
zamestnaneckom pomere a vykonávajú činnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy na
strane zhotovitel‘a príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami tak, ako to
ukladajú ustanovenia 6 odsek 2 písmeno a), b) a c) Zákona o BOZP a nariadenie vlády č.
395/2006 Z. z. o mimoriadnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov. Ak činnosti vykonáva zhotovitel‘ ako osoba sám, je
povinný si všetky tieto prostriedky zabezpečit‘ sám pre seba na vlastné náklady.

5. Pred začatím výkonu prác sú všetci zamestnanci zhotovitel‘a povinní zúčastnit‘ sa v súlade s
ustanovením 6 odsek 7 Zákona o BOZP oboznámenia sa so základnými zásadami
bezpečnosti práce a správania sa na pracoviskách a v objektoch objednávatel‘a. Predmetné
oboznámenie vrátane spracovania dokumentácie vykoná oddelenie BOZP a PO
objednávatel‘a.
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6. Objednávatel‘ sa zavázuje, že zhotovitelovi bude poskytovat‘ potrebnú súčinnosť pri plnení
jeho záväzkov podIa tejto zmluvy, t.j. zaväzuje sa zabezpečit‘ pre zhotoviteľa potrebné
vstupné povolenia a zaistí mu prístup k daným zariadeniam.

Článok 10
VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé Od vóle
povinnej zmluvnej strany, ani ich nemóžu ovplyvnít‘ zmluvné strany, bránia im v splnení svojich
povinností, ak nemožno rozumne predpokladat‘, že by povinná zmluvná strana túto prekážku
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a d‘alej, že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

2. V prĺpade, ked‘ niektorá zmluvná strana zistí, že z dóvodu vyššej moci je znemožnená
realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane.
Toto oznámenie musí byt‘ písomné a musí obsahovat‘ údaje o vzniku a povahe okolností
a jeho možných dösledkoch pre realizáciu diela.

3. V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch (2) mesiacov Od vyskytnutia
sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chciet‘ odvolat‘ na vyššiu moc, požiada druhú
zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene za dielo a času plnenia.
V prípade, že ned6jde k dohode v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa íniciovania
dohody jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, má
právo odstúpit‘ od zmluvy. Učinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia
druhej zmluvnej strane.

Článok 11
DORUČOVANIE

1. Všetky oznámenia a žiadosti podia zmiuvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou príslušnej zmluvnej strane.

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

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

4. Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byt‘ zmluvnej strane doručené, budú pokial
zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane mé kontaktné údaje písomným oznámením
minimálne desat‘ (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované výiučne na
nasledovnú adresu:
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Zhotovitel: PROFI Výt‘ahy s.r.o.
adresa: Drieňová 34, 821 02
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Jaroslav Jenčo, konateľ
vo veciach technických do rúk:
tel.:
e-mail:

Objednávatel‘: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Emerich Sinka, finančný riaditel‘
vo veciach technických do rúk: Mgr. Dominik Juhász, vedúci referátu správy

nehnutel‘ného majetku
tel.:
e-mail:

a to proti podpisu oprávnenej osoby.

5. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmiuvy budú vždy vyhotovené v
slovenskom jazyku.

Článok 12
DÓVERNOSt INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSŤ

1. Zmluvné strany sú povinné zaistit‘ utajenie získaných döverných 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 zaistit‘ utajenie dóverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj
mých spolupracujúcich tretích strán, pokial rn takéto informácie bolí poskytnuté.

2. Za dóverné informácie sa považujú všetky a akékol‘vek 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 (najmä zmluva, informácie o právach a povinnostiach

zmluvných strán),
b) ktoré, sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych

výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej
majetku, aktívach a pasívach, pohl‘adávkach a závázkoch, informácie o jej technickom a
programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikatelské stratégie a
plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo mého
duševného vlastníctva) a všetky d‘alšie informácie o zmluvnej strane,

c) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,
d) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na

území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),

e) ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane a!aiebo získané zmluvnou stranou pred
nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy, pokiaľ sa týkajú jej predmetu alebo obsahu,

f) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako “dóverné“ alebo mým obdobným
označením.

3. Dóverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým
spósobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v
akejkol‘vek súvislosti 50 zmluvou m6žu byt‘ použité výlučne na účely plnenia predmetu zmluvy
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a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa
zaväzujú dóverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené,
sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým spĎsobom zĺskané zmluvnými stranami na základe
zmluvy udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávat‘ o nich mlčanlivost‘ a chránit‘ ich pred
zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzenĺm, a to i po ukončení
platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dóverné nformácie poskytnút‘, odovzdať, oznámiť,
sprístupnit‘, zverejniť, publikovat‘, rozširovat, vyzradiť ani použit‘ inak než na účely plnenia
predmetu zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, s výnimkou prípadu ich
poskytnutia a/alebo odovzdania a!alebo oznámenia afalebo sprístupnenia odborným
poradcom zmiuvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a mých poradcov alebo
audítorov), ktorí sú bud‘ viazaní všeobecnou profesionáinou mičanlivost‘ou stanovenou aiebo
uloženou platnými právnymi predpismi aiebo sú povinní zachovávat‘ mičanlivost‘ na základe
písomnej dohody so zmluvnou stranou.

4. Povinnost‘ zmiuvných strán zachovávat‘ mlčaniivost‘ o dóverných informáciách sa nevzt‘ahuje
na informácie, ktoré:

a) boji zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byt‘ preukázatei‘né na základe
poskytnutých podkiadov, ktoré túto skutočnost‘ dokazujú,

b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise zmiuvy z mého dóvodu ako z
dövodu porušenia povinnostĺ podia zmiuvy, čo musí byt‘ preukázatei‘né na základe
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnost‘ dokazujú,

c) majú byt‘ sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi,
rozhodnutím súdu, prokuratúry aiebo mého oprávneného orgánu verejnej moci, pričom
v tomto prĺpade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprĺstupnit‘, bezodkladne
doručĺ druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred
sprístupnením týchto informácií,

d) boli získané zmiuvnou stranou od tretej strany, ktorá ich iegitímne získala aiebo
vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnost‘, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

5. Každá zmluvná strana bude zachovávat‘ mlčanlivost‘ ohi‘adne dövernej informácie poskytnutej
druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivost‘ou, s akou zachováva mlčanlivost‘ o
viastnej dóvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom
odbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečit‘ s využitím technických,
organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia
úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty aiebo odcudzenia dčvernej
informácie a je povinná viest‘ dóverné informácie oddelene od dóverných informácií získaných
od akejkoľvek tretej osoby.

6. Povinnost‘ mičaniivosti zmluvných strán ohíadne dóverných informácií podia zmiuvy trvá aj po
skončení zmluvy. Táto povinnost‘ prechádza na právnych nástupcov zmiuvných strán.

7. V prípade porušenia povinnosti mlčaniivosti ohi‘adne döverných informácií niektorou zmluvnou
stranou dotknutá zmiuvná strana je oprávnená domáhat‘ sa ochrany podia ustanovení 53 a
nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na
náhradu škody..

8. „Osobné údaje“ znamenajú akékol‘vek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovatei‘nej fyzickej osoby, najmá odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, iokalizačné údaje, oniine identifikátor, aiebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
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identitu tejto fyzickej osoby. Pokiaí jedna zmluvná strana zdieía akékoľvek osobně údaje s
druhou zmluvnou stranou, táto druhá zmluvná strana je povinná tieto osobné údaje spracovat‘
v súlade s prístušnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu
osobných údajov (Nariadenia EU Č. 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (dalej len ‚GDPR‘)), zákonmi,
nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znenĺ. Zmluvná strana je
povinná zabezpečit‘, 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 upovedomit‘ dotknutú
zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovat‘ v súčinnosti s dotknutou
zmluvnou stranou pri výkone akýchkolvek opatrení s ciel‘om zmiernit‘ následky straty alebo
neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana
povinná vykonat 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 súčast‘ou zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v
prípade, ak sa na zmluvnú stranu vzťahujú povinnosti v zmysle GDPR.

Článok 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vztahy neupravené touto zmluvou sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a dalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmenu a doplnenie tejto zmluvy je možné vykonať len na základe písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Táto zmluva bola vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia pre
objednávatel‘a a jedno (1) vyhotovenie pre zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpísali.

V Bratislave dňa - 9 JŮN 2020

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. PROFI Výťahy, s.r.o.

Ing. Emerich Š Inka
člen predstavenstva/finančný riaditel‘ konatel‘
na základe štatútu predstavenstva spoločnosti
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Príloha Či k zmluve

Zoznam servisovaných zariadení

Prehľad zariadení
CenaCena bezOznačenie Počet vrátaneUmiestnenie Nosnosť DPH! DPHzariadenia staníc DPH!mesacne

mesacne
Prešovská 48, Bratislava Sch3300 5 535 4500€ 9,00€ 54,00€
Pre služby podľa predmetu zmluvy je výška DPH 20 %.

Celkom EUR: 45,OO€ I 9,OO€ J 54,OO€
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