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ZMLUVA O DlELO
Č. Z0D1335120201BVS
o zabezpečovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach
v objekte laboratórií Bojnická 6, Bratislava
(ďalej len „zmluva‘)
uzavretá podia ustanovení 536 a nasl. zákona č. 51 3/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „Obchodný zákonník“)
Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Ing. Emerich Šinka člen predstavenstva/finančný riaditel‘,
na základe štatútu predstavenstva
—

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Jozef Martinkovič ved úci odboru správy majetku
Ičo:
35 850 370
DIČ:
2020263432
lČ DPH:
SK2020263432
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
Zapísaný v Obchodnom regřstri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 3080/B
-

(ďalej len ako „objednávatel‘)
2. Zhotovitel‘:
SOLID Corp., s.r.o.
Sídlo:
Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
Statutárny zástupca:
Ing. Zdeno Boržík konatel‘
Ičo:
36 183 300
DIČ:
2020044873
lČ DPH:
SK2020044873
Bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka Č. 102561V
—

(ďalej len ako „zhotovitef)
(objednávatel‘ a zhotovitel‘ pre účely Zmluvy ďalej jednolivo ako „zmluvná strana“ spoločne len
ako „zmluvné strany“)
ČIá nok 2.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA
1.

Predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitel‘a zabezpečovať pozáručný servis
klimatizaČných zariadení v priestoroch laboratórií objednávatel‘a na Bojnickej ulici č. 6 v
Bratislave. Zoznam klimatizačných zariadení tvorĺ prĺlohu Č. 1 tejto zmluvy.
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2.

Zhotovitel sa zaväzuje vykonávať pre objednávatel‘a periodické servisné práce, kompletné
opravy a nastavenia klimatizačných zariadení v zmysle odseku 1. tohto článku zmluvy. Na
vykonanú servisnú činnosť bude zhotoviteľom vystavený servisný protokol, ktorý bude
obsahovať súhrn vykonaných prác a jednotlivých úkonov.

3.

Zhotoviteľ sa zavázuje vykonávať pre objednávatel‘a pozáručný servis a vykonávať servisné
zásahy pri vzniku porúch a havárií.

4.

Zhotovitel‘ bude zodpovedať za kvalitu a komp!etnosť vykonaných činností, za použitý
materiál a použité náhradné dlely, za kvalitu a úplnosť servisných prác. Zhotovitel‘ bude
zodpovedať za to, že dielo bude mať vlastnosti stanovené technickou dokumentáciou,
všeobecne záváznými právnymi predpismi, technickými predpismi a normami.

5.

Servisná činnosť požadovaná nad rámec tejto zmluvy bude dojednaná dodatočne a
objednaná samostatnou objednávkou s cenami uvedenými v tejto zmluve.

6.

Zhotovitel‘ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spósobilý vykonat‘ servis v rozsahu podia
tejto zmluvy.
Článok 3.
TERMÍN A SPÓSOB PLNENIA

1.

Pravidelná servisná činnosť podľa Článku 2. zmluvy bude vykonávaná v intervaloch, ktoré
predpisuje výrobca zariadení alebo minimálne v rozsahu uvedenom v Článku 4. odseku 1.1.
zmluvy. Jednotlivé termíny konkrétnych servisných úkonov stanoví zhotovitel‘ po dohode
s objednávatel‘om.

2.

Mimoriadny servis poruchy a havárie bude zhotovitel‘ riešiť na základe telefonickej alebo e
mailovej správy od objednávatei‘a v čase do ósmich (8) hodín od doručenia výzvy pri
poruchách klasifikovaných ako naliehavé a pri ostatných poruchách do štyridsat‘osem (48)
hodín.

3.

Klimatizačné zariadenia s nástupom na opravu do ósmich (8) hodín (naliehavé opravy)
zabezpečuj ú klimatizáciu v miestnostiach: 2 miestnosti kompresorové (A2.23, C2.1 1),
miestnost‘ analytického laboratória A2.16 a miestnosť serverovne. Klimatizačné zariadenia
v uvedených miestnostiach sú riešené ako samostatné klimatizačné zariadenia pre
miestnosti jednotlivo.

—

Článok 4.
CENA ZA DlELO
Zmluvné strany sa dohodli na cene za dlelo nasledovne:
1.1.

Pravidelný servis (preventívne Drehliadky) sa bude vykonávat‘ v termínoch
dohodnutých oboma zmluvnými stranami v podia Článku 2. zmluvy nasledovne:
a) letná preventívna prehliadka komplet (júl) 70 celkov (vonkajšia + vnútorná
vrátane čistiaceho a spotrebného materiálu):
I 200,00 EURJLPP,
dopravné náklady:
50,00 EURlvýjazd,
b) zimná preventívna prehliadka komplet (november) 70 celkov (vonkajšia +
vnútorná vrátane čistiaceho a spotrebného materiálu):
800,00 EURIZPP,
dopravné náklady:
50,00 EURlvýjazd.
-

-
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Mimoriadny servis (poruchy, havárie a opravy):
a) hodinová zúčtovacia sadzba technika
b) hodinová zúčtovacia sadzba technika v
dňoch pracovného pokoja
c) doplnenie chladiva
d) náklady na dopravu
e) za poskytnutie služby stálej pohotovosti
paušálne mesačne podIa Článku 3. odseku 2. zmluvy

26,00 EUR/hod.,
39,00 EUR/hod.,
60,00 EUR/kg,
50,00 EURlvýjazd,
60,00 EUR/mesiac.

2.

Cena za mimoriadny servis a mé výkony bude určená podľa rozsahu výmeny náhradných
dielov, spotrebného materiálu a skutočne vykonaných prác na základe vypracovanej a
vzájomne odsúhlasenej cenovej ponuky zhotovitel‘a a následne objednávateľom vystavenej
objednávky.

3.

Uvedené ceny v tomto článku zmluvy sú bez DPH. K cene za dielo bude uplatnený režim
DPH podľa právnych predpisov platných v čase odovzdania diela.
Kontaktnými osobami objed návatel‘a budú:
Kontaktnou osobou zhotoviteľa bude:
Článok 5.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
Zhotovitel sa zavázuje vykonať dielo podia platných technických noriem a ďalších všeobecne
závázných právnych predpisov a technickej dokumentácie. Zhotovitel‘ bude vykonávat‘ všetky
servisné práce, odstraňovať poruchy a havárie na klimatizačných zariadeniach podia Článku
2. zmluvy, s výnimkou vykonávania denných kontrol, ktoré zaistí objednávatel‘.

2.

Zhotovitel‘ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich
pracovn íkov, vrátane používania ochranných pomócok.

3.

Zhotovitel‘ zabezpečĺ zber, prepravu a zneškodnenie odpadu, ktorý vznikol pri servisnej
činnosti na vlastné náklady, v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadech a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kat. Č.
Z0150202AZ01
ZD130208A601
ZD150203AZ01

Názov odpadu
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových fittrov
znečistené škodlivinami, handry na čistenie
mé motorové, prevodové a mazacie odpadové oleje
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie
a ochranu

Kat.
N
N

Článok 6.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.

Objednávatel‘:
• odovzdá zhotovitelovi priestory súvisiace s plnením predmetu zmluvy v dohodnutých
termínech,
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• umožní vstup zamestnancov zhotoviteVa oprávnených na vykonanie diela do priestorov
yobjekte,
• umožní vjazd služobného vozidla zhotoviteľa s materiálom, prĺpadne meracou
technikou na vymedzené pracovisko v objekte na nevyhnutne potrebnú dobu.
2.

Zhotovitel‘ vykoná servisné činnosti v hospodárnom režime a v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, technickými normami i technologickými postupmi udanými
výrobcom vzduchotechnických zariadení.

3.

Zhotovitel‘ sa bude prí výkone servisných činností riadiť pokynmi objednávatel‘a,
dohodami zmluvných strán.

4.

Zhotovitel‘ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP) svojich
pracovníkov, resp. pracovníkov subdodávatel‘a a všetkých osób podiel‘ajúcich sa na plnení
predmetu zmluvy ako i za všetky škody spösobené týmito pracovníkmi, resp. osobami.
Zhotovitel‘ 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 pInen í predmetu zmluvy. Školenie vykoná zhotovitel‘, ktorý odovzdá objednávatel‘ovi do
dvoch (2) pracovných dní odo dňa konania školenia a pred začatím výkonu prác potvrdenie
o vykonaní predmetného školenia spolu so zoznamom osčb uvedených v predchádzajúcej
vete tohto odseku zmluvy.

5.

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 predchádzať 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 (ďalej 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‘ najmá ustanovenia zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zneni neskoršĺch predpisov a jeho vykonávacej
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znen[ neskorších predpisov.

6.

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 zhotoviteľa príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami tak, ako to
ukladajú ustanovenia 6 odsek 2 písmeno a), b) a c) Zákona o BOZP a nariadenie vlády SR
Č. 395/2006 Z. z. o mimoriadnych požiadavkách na poskytovanie a použivanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov. Ak činnosti vykonáva zhotovitel‘ ako osoba sám, je
povinný si všetky tieto prostriedky zabezpečiť sám pre seba na vlastné náklady.

7.

Pred začatím výkonu zmluvne dohodnutých prác sú všetci zamestnanci zhotovitel‘a povinní
zúčastniť sa v súlade s ustanoveniami 6 odsek 7 Zákona o BOZP oboznámenia sa so
základnými zásadami bezpečnosti práce a správania sa na pracoviskách a v objektoch
objednávatel‘a.

8.

Zhotovitel‘ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávatel‘a o vzniku akejkol‘vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje výkon servisu s dósledkom predlženia zmluvnej dodacej
lehoty. Ak dójde k takémuto zdržaniu, je zhotovitel‘ povinný to preukázatel‘ne dokázať
objednávatel‘ovi. Predlženie lehoty plnenia sa móže určiť podia dlžky preukázatel‘ného
zdržania.
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Zhotovitel‘ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a pril‘ahlých komunikáciách
poriadok a čistotu.

10. Zhotovitel‘ je povinný na núdzový chod zariadenia zaškoliť obsluhu a uvedenú skutočnosť
zaprotokoluje. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti móže byť zo strany objednávatel‘a
odmietnuté pre prípadné pretrvávajúce poruchy na predmete zmluvy a to až do ich
odstránenia zhotovitel‘om.
11. Objednávateľ je povinný prevádzkovať zariadenie v sůlade s návodom na obsluhu a s
technickými podmienkami stanovenými výrobcom a projektom.
12. Objednávateľ bude udržiavať v riadnom stave projektovú a technickú dokumentáciu
zariadení, ktorých servis alebo oprava je predmetom zmluvy a na požiadanie ju predloží
zhotovitelovi.
13. Objednávateľ včas nahlási požiadavky na servis (poruchy, opravy, havárie) a vykoná
nevyhnuté úkony na zamedzenie vzniku následných škód na zariadeniach.
14. Objednávatel‘ pre výkon servisu zabezpečí potrebné energetické média, riadne osvetlenie
pracoviska, sociálne a hygienické zariadenie.
15. Objednávatel‘ na požiadanie zhotovitel‘a zabezpečí pri výkone servisu zodpovedného
pracovníka obsluhy alebo údržby.
Článok 7.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PRAC
1.

Zhotovitel‘ odovzdá a objednávatel‘ prevezme riadne vykonané dielo bez vád a to aj pred
dohodnutým termínom.

2.

Ukončenie prác po vykonaných skúškach a fyzickej kontrole bude potvrdené podpisom
príslušného preberacieho protokolu (montážneho resp. servisného protokolu), vedúcim
Divízie chemicko-technologických a laboratórnych činností, v prípade jeho neprítomnosti ním
poverený vedúci zamestnanec. Neoddelitel‘nou súčasťou preberacieho protokolu budú
všetky potrebné doklady nutné k riadnemu prevádzkovaniu diela podIa všeobecne
závázných právnych predpisov, platných technických noriem a technickej dokumentácie.

Článok 8.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

Zhotovitel‘ vystaví a odošle faktúru za vykonané práce v súlade s ustanoveniami zmluvy do
pätnástich (15) dní odo dňa odovzdania diela, alebo jeho časti objednávatelovi. Podkladom
pre vystavenie faktúry bude preberací protokol v zmysle Článku 7. odseku 2. zmluvy. Za
poskytnutie služby stálej pohotovosti podia Článku 3. odseku 2. zmluvy vo výške podIa
Článku 4. odseku 1.2. písm. e) zmluvy vystaví a odošle zhotovitel‘ objednávatei‘ovi faktúru
vždy do pátnástich (15) dní po uplynutí mesiaca, za ktorý sa pohotovosť vykonala.

2.

Každá faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podl‘a platných právnych
predpisov, najmä 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. K faktúre je zhotovitel‘
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povinný priložiť preberací protokol v zmysle Článku 7. odseku 2. zmluvy potvrdzujúci
prevzatie prác zo strany objednávatel‘a a potvrdenú kópiu objednávky zaslanej
objednávatel‘om alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju
objednávatel‘ eviduje. V prípade, že faktúra neobsahuje stanovené náležitosti, objednávatel‘
je oprávnený vrátiť ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie. V takom prípade sa
zastaví plynutíe lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry do podatel‘ne v sídle objednávatel‘a.
3.

Lehota splatnosti faktúr je tridsať (30) dní od ich doručenia objednávatel‘ovi. Faktúry sa
považujú za doručené dňom ich prevzatia v podatel‘ni v sídle objednávatel‘a, resp. uplynutím
troch (3) pracovných dní odo dňa ich odoslania.

4.

V pripade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotovitel‘ oprávnený uplatníť si u
objednávatel‘a nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,022 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania. Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že žiadne mé sankcie voči objednávatel‘ovi v
prípade omeškania objednávatel‘a podia predchádzajúcej vety tohto odseku zmluvy
neuplatní.

5.

Zhotovitel‘ sa zavázuje počas trvania zmluvy písomne alebo elektronicky oboznámit‘
obj ednávatel‘a prostredníctvom kontaktných osčb uvedených v tejto zmluve o skutočnostiach
týkajúcich sa stavu jeho registrácie pre účely DPH bezodkladne, najneskór v lehote troch (3)
pracovných dní od zmeny stavu registrácie. Zhotovitel‘ sa zaväzuje objednávateľa najmá
oboznámit‘ 0:
vzniku jeho registrácíe pre účely DPH na území SR,
zrušení jeho registrácie pre účely DPH na území SR a jej dávodoch,
skutočnosti, že je evidovaný/uvedený na zozname daňových subjektov vedenom na
portáli daňovej sekcie Finančného riaditel‘stva SR, u ktorých nastal dóvod na zrušenie
registrácie pre účely DPH.
V prípade, ak bude zhotovitel‘ kedykol‘vek počas trvania zmluvy zverejnený na zozname
platitel‘ov DPH, u ktorých nastali dávody na zrušenie registrácie, vedenom na portáli daňovej
sekcie Finančného riaditel‘stva SR, sa táto skutočnost‘ považuje za hrubé porušenie tejto
zmluvy s právom objednávatel‘a na okamžité odstúpenie od zmluvy bez akýchkol‘vek sankciĺ
pre objednávatel‘a.
-

-

-

6.

Zmluvné strany sa ďalej výsiovne dohodli, že ak nepride k odstúpeniu od zmluvy, je
objednávatel‘ oprávnený poukázat‘ zhotovitelovi na účet iba dohodnutú cenu zmluvného
plnenia bez DPH.

7.

Vymenené náhradné diely (komponenty) a použitý spotrebný materiál budú fakturované na
základe objednávatel‘om odsúhlasenej cenovej ponuky a objednávky zaslanej zhotovitel‘ovi.
Fn náročnejších opravách aj mých výkonoch (napr. použitie montážnej plošiny, horolezecké
práce) bude zhotovitel‘om vypracovaná cenová ponuka. Týmto ustanovením nie je dotknutý
Článok 14. odsek 1. zmluvy. Specifikácia náhradných dielov, spotrebného materiálu a mých
výkonov bude súčasťou protokolu o servise, ktorý bude priložený k faktúre. Zhotovitel‘ má
právo fakturovať len skutočne dodaný materiál a práce prevzaté objednávatel‘om.
Objednávatel‘ neposkytuje žiadnu zálohu ani preddavok na fmnancovanie predmetu zmluvy.

Článok 9.
DORUČOVANIE
1.

Všetky oznámenia a žiadosti podIa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou príslušnej zmluvnej strane.
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2.

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

3.

Oznámenia, žiadostÉ a dokumenty doručené zmuvnej 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 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 výlučne na nasledovnú adresu:
Objednávatel:
adresa:
vo veciach zmluvných do rúk:

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava

vo veciach technických do rúk:
e-mail:
Zhotovitel‘:
adresa:
vo veciach zmluvných
a technických do rúk:
tel.:
e-mail:

SOLID Corp., s.r.o.
Dukfianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves

a to proti podpisu oprávnenej osoby.
5.

Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podia zmluvy budú vždy vyhotovené v
slovens kom jazyku.

ČLANOK 10.
DÓVERNOSt INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSt
1.

Zmluvné strany sú povinné zaistiť utaj enie získaných dóverných informácií spósobom
obvyklým pre utajovanie takýchto dóverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak.
Táto povinnosť platí bez ohl‘adu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany
sú povinné zaistiť utajenie dóverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako
aj mých spolupracujúcich tretích strán, pokiai‘ ím takéto informácie boli 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 pinenia (najmä zmluva, mnformácme o právach a povinnostiach
zmluvných strán),
b) ktoré, sa týkajú zmluvnej strany (najmä iriformácie o jej činnosti, štruktúre,
hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie,
informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohl‘adávkach a záväzkoch, informácie o
jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy,
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podnikatelské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom
priemyselného alebo mého duševného vlastníctva) a všetky ďalšie informácie o zmluvnej
strane,
ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,
pre ktoré je stanovený všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými a účinnými
na území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),
ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane a/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.

3.

Döverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek
mým spósobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe
alebo v akejkoľvek 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 döverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté,
odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým spósobom získané zmluvnými
stranami na základe zmluvy udržiavat‘ v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a
chránit‘ ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a
to i po ukončení platnosti a účinnostm zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dčverné informácie poskytnúť,
odovzdať, oznámíť, sprístupnit‘, zverejnit‘, publikovat‘, rozširovat‘, vyzradit‘ 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
a/alebo
sprístupnenia odborným poradcom zmiuvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových
a mých poradcov alebo audĺtorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou
mtčanlivosťou stanovenou alebo uloženou platnými právnymi predpismi alebo sú povinní
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou.

4.

Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivost‘ o dóverných informáciách sa nevzťahuje
na informácie, ktoré:
a) boli zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byt‘ preukázatel‘né na základe
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z mého dávodu ako z dóvodu
porušenia povinností podl‘a zmluvy, čo musí byt‘ preukázatel‘né na základe poskytnutých
podkladov, ktoré túto skutočnost‘ dokazujú,
c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi,
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo mého oprávneného orgánu verejnej moci, pričom
v tomto prĺpade 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.

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 zabezpečíť s využitím
technických, organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom
zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia
dóvernej informácie a je povinná viesť dóverné informácie oddelene od dčverných informácií
získaných od akejkol‘vek tretej osoby.
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6.

Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohl‘adne dóverných informácií podľa zmluvy trvá aj
po skončení zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán.

7.

V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dčverných informácií niektorou
zmluvnou stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa
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
identifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré
sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo
sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ jedna zmluvná Strana zdiel‘a akékol‘vek osobné
údaje s druhou zmluvnou stranou, táto druhá zmluvná strana je povinná tieto osobné údaje
spracovat‘ v súlade s príslušnými 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 (ďalej len „GDPR)),
zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná
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 zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s ciel‘om zmierniť následky
straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je
zmluvná strana povinná vykonať 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. Toto ustanovenie sa uplatní
v prípade, ak sa na zmluvnú stranu vzťahujú povinnosti v zmysle GDPR.

Článok 11.
ZMLU VNĚ POKUTY
1.

V prípade, že zhotovitel‘ nedodrží termín plnenia v zmysle Článku 3. odseku 1. resp. Článku
4. odseku 1.1. tejto zmluvy (pravidelný servis), je objednávatel‘ oprávnený uplatnit‘ si u
zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR (slovom páťdesiat eur)
za každý aj začatý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % z ceny servisného plnenia,
ktoré má zhotovitel‘ v dohodnutom term ĺne poskytnúť.

2.

Ak zhotovitel‘ v dohodnutom termíne nenastúpi podIa Článku 3. odseku 2. zmluvy k výkonu
servisu uvedenom v predmete zmluvy, je objednávatel‘ oprávnený uplatníť si u zhotovitel‘a
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR (slovom páťdesiat eur) za každú
aj začatú hodinu omeškania, maximálne do výšky 150,00 EUR (slovom stopát‘desiat eur).

3.

Ak sa zhotovitel‘ v dohodnutom termíne dostaví k servisnému zásahu, ktorý nemóže začať
vykonávať do jednej (1) hodiny z akýchkol‘vek dóvodov na strane objednávateľa, má
zhotovitel‘ právo fakturovať objednávatel‘ovi prestoj za každú aj začatú hodinu vo výške podIa
Článku 4. odseku 1.2. písm. a) tejto zmluvy.

4.

Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne v zmysle Článku 12. odseku 3 tejto zmluvy, má
objednávatel‘ právo uplatniť si u zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
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0,05% z ceny za dielo s vadami za každý aj začatý deň omeškania až do doby odstránenia
reklamovaných vád.
5.

Zhotovitel‘ zodpovedá za všetku škodu objednávatel‘ovi, ktorú mu spósobí
s pinením predmetu zmluvy.

V

súvislosti

Článok 12.
ZODPOVEDNOSt ZA VADY, ZÁRUKA

1.

Záručná doba na náhradné diely a na servisné práce je šesť (6) mesiacov odo dňa
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom t. J. od podpísania preberacieho protokolu v
zmysie Článku 7. odseku 2. zmiuvy. Výnimka je u drobných náhradných dielov a spotrebného
materiálu, u ktorých dobu výmeny kratšiu ako šest‘ (6) mesiacov stanovujú prevádzkové
podmieriky (návody na obsluhu a údržbu zariadení) dané v technickej dokumentácii
výrobcom zariadenia.

2.

Zhotovitel‘ znáša zodpovednosť za škody spósobené pri výkone servisu a to od začatia prác
až po ich prevzatie objednávatei‘om, pokiai‘ boii spösobené porušením jeho povinností.

3.

Zhotovitel‘ zodpovedá za správnosť a úplnost‘ vykonania prác uvedených v Článku 2. tejto
zmiuvy podia technickej výkresovej dokumentácie, technologických predpisov a postupov,
platných technických noriem a súvisiacich platných všeobecne závázných právnych
predpisov, pričom je zhotovitel‘ povinný vady odstrániť podia dohody oboch zmluvných strán
ale najneskór do 7 (sedem) dní od výskytu vady na vlastné náklady.

4.

Zodpovednosť za vady na vykonanom dieie sa riadi prísiušnými ustanoveniami 652 zákona
Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnfk vznení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“).

5.

Záručná doba sa nevztahuje na materiál spotrebného charakteru (t.
elementy, kimové remene a pod.).

J.

žiarovky, filtračné

Článok 13.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Zmluvné strany si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia
zmluvy podia ustanovení 344-354 Obchodného zákonníka, alebo pre nemožnost‘ plnenia
predmetu zmiuvy podia ustanovení
575-577 Občianskeho zákonníka. Objednávatei‘ je
oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že zhotovitel‘ je v konkurznom alebo
vyrovnávacom konaní.
2.

Za podstatné porušenie zmiuvy zo strany zhotoviteía sa považuje najmá nedodržanie
termínu plnenia predmetu zmluvy podia Článku 3. tejto zmluvy, nedodržanie ustanovení
Ciánku 4. zmluvy a nedodržanie požadovanej kvality dieia.

3.

Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávatei‘a sa považuje najmá oneskorená
úhrada faktúr podia Článku 8. tejto zmluvy, ak je omeškanie viac než jeden (1) mesiac, ako
aj preukázatei‘né neposkytnutie dohodnutej súčinnosti pri pinení predmetu zmluvy (najmá
v zmysle ustanovení Článku 6. odsek 1 zmiuvy).

4.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávatei‘a uhradí objednávatel‘ zhotovitelovi
iba preukázatel‘né a účelne vynaložené náklady, ktoré zhotovitei‘ovi vznikli v súvislosti s
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prípravou plnenia predmetu zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu
prípadnej škody.
Článok 14.
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Zm)uva je uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023 aiebo do vyčerpania
finančného limitu vo výške 10.000,00 EUR (slovom desaťtisíc eur) bez DPH podia toho, ktorá
skutočnosť nastane skčr.

2.

Táto zmiuva nadobúda piatnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účin nosť dňom uvedeným v odseku 1. tohto článku zmluvy; v prĺpade, ak ide o
zmiuvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmiuvou v zmysie ustanovení 5a ods. 1 zákona Č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o siobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne
účinnosť dňom nasiedujúcim po dni jej zverejnenia podia ustanovení 47a Občianskeho
zákonníka, resp. dřiom uvedeným v odseku 1. tohto Článku zmiuvy, podia toho, čo nastane
neskár.

3.

Ktorákoi‘vek zo zmluvných strán móže zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej
iehote. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého (1.) dňa nasiedujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej strane.

4.

Pri skončení platnosti tejto zmiuvy majú obe zmluvné strany povinnost‘ vykonat‘ také
opatrenia, aby neboli poškodené záujmy ktorejkoi‘vek zmiuvnej strany.

5.

Dodatky alebo zmeny tejto zmiuvy musia byt‘ vyhotovené písomne a odsúhiasené
zástupcami oboch zmiuvných strán.

6.

Spory, ktoré móžu vzniknút‘ pri pinení tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami riešené najprv
dohodou.

7.

Vzťahy medzi zmiuvnými stranami vysiovene neupravené v tejto zmiuve sa nadia
ustanoveniami Obchodného zákonnika, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi predpismi
Slovenskej republiky.

8.

Zmiuva je vyhotovená a podpisaná vtroch (3) vyhotoveniach jedno (1) pre zhotovitei‘a
a dve (2) pre objednávatel‘a. Každé vyhotovenie má piatnosť originálu.

9.

Neoddeiitei‘nou súčast‘ou tejto zmiuvy je príioha č. 1: Zoznam kiimatizačných zariadení

—

V Bratisiave dňa:

101 220

V Spišskej Novej Vsi dňa:

‚

L

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotovitel‘a:
SOLID Corp., s.r.o.

Ing. Emerich Šinka
Člen predstavenstva/finančný riaditei‘,
na základe štatútu predstavenstva

Ing. Zdeno Borž(k
konatei‘
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