
ZMLUVAO DlELO
uavretá podra ustanoveni 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov (d‘alej len ‚Obchodný zákonník“)

Č. ZOD/131/2020/BVS
Odborná prehliadka a odborná skúška dymových Čidiel v systéme SBI-BPS

Či. 1.
Zmluvné strany

1. Objednávatel‘: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných: Ing. Emerich Sinka, člen predstavenstva/finančný riaditel‘, na

základe štatútu predstavenstva
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Jozef Martinkovič — vedúci odboru správy majetku
IČO: 35850370
DIČ: 2020263432
lČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie:
IBAN:
BIO:
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 3080/B

(d‘alej len „objednávatel‘)

2. Zhotovitel‘: C.G.C., a.s.
Sídlo: Drobného 27, 841 01 Bratislava
Statutárny zástupca: Ing. Ľubomír Klimek - predseda predstavenstva
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ivan Čičmanec
CO: 35747811

DIČ: 2020271308
lČ DPH: SK2020271 308
Bankové spojenie:
IBAN:
BIO:
Zápis v obchodnom registri: Okresnýsúd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 1770/B

(dalej len „zhotovitel“)

(objednávatei a zhotovitel ďalej spolu len ako „zmluvné strany alebo jednotlivo „zmluvná strana‘)

Č12.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia zmluvy je odborná prehliadka a odborná skúška dymových čidiel a elektronických
zabezpečovacích systémov (v tejto zmluve len „EZS“) v systéme SBI-BPS na objektoch objednávateľa:
Prešovská 48 D-blok, Bojnická a Čistiareň odpadových vöd Petržalka v Bratislave.

Č13.
Termín plnenia

Termín plnenia predmetu zmluvy podia Článku 2. zmluvyje odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do
20.12.2020.



ČL4.
Cena za dlelo

Cena za dlelo v rozsahu Článku 2. a v termíne plnenia predmetu zmluvy podľa Článku 3. tejto zmluvyje
určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške 4901,- EUR bez
DPH (slovom štyritisícdevát‘stojeden eur). K fakturovanej cene za dielo bude uplatnený režim DPH podia
platných právnych predpisov.

Čl.5.
Platobné podmienky

1. Faktúra bude obsahovat všetky údaje v súlade splatnými právnymi predpismi, najmá vsúlade so
zákonom Č. 22212004 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. Prílohou faktúry bude odovzdávaco-preberací doklad podpísaný zodpovednými
zástupcami vo veciach technických oboch zmluvných strán, správy o vykonaní odbornej prehliadky
a odbornej skúšky v počte dva (2) originály za každý objekt a potvrdená kápla objednávky zaslanej
objednávatel‘om abbo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju objednávatel‘ eviduje.

2. Faktúra bude vystavená a odoslaná objednávateľov najneskór do desiatich (10) dní po prevzatí dlela
a podpise odovzdávaco-preberacieho dokladu zodpovednými zástupcami vo veciach technických oboch
zmluvných strán.

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovat‘ všetky potrebné zákonné náležitosti a prílohy v zmysle odseku
1. tohto článku zmluvy, objednávateľje oprávnenývrétiť faktúru zhotovitelovi na prepracovanie alebo
dopinenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynút‘
dňom doručenia opravenej faktúry do podatel‘ne v sídle objednávatel‘a,

4. Lehota splatnosti faktúryje tridsat‘ (30) dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne v sídle objednávateľa.

5. Objednávatel‘ neposkytuje zálohu na financovanie predmetu zmluvy.

Čl.6.
Záručná doba - zodpovednost‘ za vady

1. Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré má dlelo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa
prejavtli po odovzdaní dlela zodpovedá zhotovitel‘ iba vtedy, ak boll spósobené porušením jeho
povinností.

3. Zhotovitel‘ poskytuje na dielo záručnú dobu v trvaní dvadsat‘štyri (24) mesiacov.

4. Oprávnenú reklamáciu dlela je objednávatel‘ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej
forme do rúk zhotoviteľa.

5. Zhotovitel‘ sa zavázuje začat‘ reklamačné konanie do troch (3) dní odo dňa uplatnenia oprávnenej
reklamácie objednávatel‘a. Termín odstránenia vád bude dohodnutý na reklamačnom konaní, najviac
však tridsat‘ (30) dní.

6. Zhotovitel‘ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú objednávatel‘ovi spásobí v súvislosti s plnením
predmetu tejto zmluvy.

Čl.7.
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel‘ odovzdá dlelo uvedené v Článku 2. zmluvy po termíne plnenia uvedenom v Článku 3. zmluvy
alebo sa dostane do omeškania s plnením predmetu zmluvy, má objednávatel‘ právo uplatniť si
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rvjtoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,055 % z ceny za dlelo, uvedenej v Článku
Iuvy, za každý aj začatý deň omeškania.

2 kobjednávatel‘ neuhradí faktúru V lehote splatnosti podia Článku 5. odseku 5. zmluvy, zhotovitel‘ je
oprávflenÝ uplatnit‘ si U objednávatei‘a nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,022 %
z neuhradeneJ ceny za dlelo za každý deň omeškania. Zhotovitel‘ sa zavázuje, že žiadne mé sankcie voči
objednáVatel‘Ovi V prípade omeškania objednávatel‘a podia predchádzajúcej vety tohto odseku zmluvy
neuplatní.

3. Ak zhotovitel‘ neodošle faktúru k úhrade v stanovenom termíne v zmysle Článku 5. odseku 3. zmluvy,
objednávatel‘je oprávnený uplatnit‘ si u zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokutyvo výške 0,022 %
z ceny za dlelo za každý aj začatý deň omeškania.

4. Ak zhotovitel‘ nenastúpi na odstraňovanie reklamovaných vád v stanovenej lehote od obdržania
reklamácie V zmysle Článku 6. odseku 5. zmluvy alebo reklamované vady neodstráni v dohodnutom
termíne, má objednávateí právo uplatniť si u zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
50,- EUR (slovom pát‘desiat eur) za každý aj začatý cieň omeškania za každé jednotlivé porušenie tejto
povinnosti.

ČI.8.
Podmienky vykonania diela

1. Dielo za objednávatel‘a preberá zástupca zocipovedný vo veciach technických — vedúci referátu správy
nehnutel‘ného majetku (d‘alej len „RSNM“).

2. Zhotovitel‘ zodpovedá za bezpečnost‘ a ochranu zdravia svojich pracovníkov.

3. V prípade akejkoi‘vek vzniknutej havárie činnosťou zhotovitel‘a je zhotovitel‘ túto haváriu bezodkladne
povinný nahlásit‘ RSNM.

4. Zhotovitel‘je povinný sa riadiť pokynmi zástupcu objednávateľa zodpoveciného vo veciach technických.

5. Zhotovitel‘ je povinný na pracovisku objednávatel‘a dodržiavat‘ všetky platné vyhlášky, smernice a zákony
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

6. Zhotovitel‘ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečit‘ také opatrenia, aby jeho činnost‘ou na území
objednávatel‘a nedošlo k porušeniu platných všeobecne závázných právnych predpisov. V opačnom
pripade sankcie správnych orgánov uplatnené voči objednávatel‘ovi znáša zhotovitel‘.

ČL9.
Záverečné ustanovenia

1. Menit‘ alebo doplňat‘ obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov na základe dohody
zmluvných strán.

2. Pred uplynutím dohodnutej lehoty je zmluvu možné ukončit‘:
a) dohodou zmluvných strán aiebo
b) výpoved‘ou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho

mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrží objednávatel‘
a jed no (1) vyhotovenie zhotovitel‘.

5. 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 5a 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
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nasledujúcim po dni jej zverejnenia podia ustanovení 47a zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a bez
nátlaku, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej
slobodnej, vážnej a bezvýhradnej vále byt viazaní jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

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

8. Zmluvné strany sú povinné zachovávat‘ mlčanlivosť o dóverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy
alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Porušenie povinnosti mlčanlivosti zakladá nárok
na odstúpenie od zmluvy tou zmluvnou stranou, ktorá sa porušenia povinnosti nedopustila. Závšzok
zmluvných strán obsiahnutý v tomto odseku zmluvy nezaniká ani po ukončení účinnosti zmluvy.

9. Osobné údaje“ sú v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov údaje týkajúce sa
identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo
alebo nepriamo, najmá na základe všeobecne použitelného identifikátora, mého identifikátora, ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné Číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na
základe jednej alebo viacerých charakteristik alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú
identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu
alebo sociálnu identitu. Pokiaľ jedna zmluvná strana zdieľa akékoľvek osobné údaje s druhou zmluvnou
stranou, táto druhá zmluvná strana je povinná tieto osobné údaje spracovat‘ v súlade s príslušnýrni
právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenie EU
2016/679), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, ato vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana
je povinná zabezpečit‘, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti
a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej
zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu aiebo 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 akýchkol‘vek opatrení s cieľom zmierniť
následky straty alebo neoprávneného prĺstupu k osobriým 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 súčastou zmluvy.

V Bratislave, dňa 30 iON 2020
Za objednávatel‘a: Za zhotoitel‘a:
Bratislavská vodárenská spöločnost‘, as. C.G.C., ajs.

Ing.t1rich Šinka Ing. Ľubiír K‘ITfhek
člen predstavenstva/ predseda predstavenstva
finančný riaditel‘, na základe štatútu
predstavenstva
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