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ZMLUVA O DlELO
Č. Z0D1362120201BVS

(ďalej len „zmluva‘) uzavretá podia ustanovenĺ 536 a nasi. zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný
zákonník v znenĺ neskoršĺch predpisov (d‘alej len „Obchodný zákonník)

„Havarijná oprava potrubia kanalizačnej čerpacej stanice Čierna Voda“

1.
Zmluvné strany

1.1 Qbjednávatel‘ : Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,

Slovenská republika
Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných : Ing. Miroslav Kollár, PhD.,

člen predstavenstva/ výrobný riaditel‘,
na základe štatútu predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : Ing. Marián Linduška, hlavný inžinier Divízie

odvádzania odpadových vód
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Ičo : 35 850 370
iČ DPH : 5K2020263432
DIČ : 2020263432
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Císlo účtu (IBAN) : SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
BIC : SUBASKBX

(ďalej len „objednávatel“)

1.2 Zhotovitel‘ : FERRMONT, a.s.
Sídlo : Trenčianska 1320/89,020 01 Púchov

Slovenská republika
Statutárny zástupca : Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva

Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sa, vložka č. 10737/R
IČO 31619916
IČDPH 5K2020441907
DIČ : 2020441907
Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, as.
Císlo účtu (IBAN) : SK23 0200 0000 0003 8114 0372
BIC : SUBASKBX

(ďalej len „zhotovitel“)

(objednávateľ a zhotovitel‘ d‘alej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmiuvná
strana“)
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2.
Predmet a miesto plnenia

2.1 Zhotovitel‘ sa za odplatu zaväzuje vykonať opravu potrubia kanalizačnej čerpacej stanice

(ďalej len „KČS‘) Cierna Voda v rozsahu a kvalite podl‘a cenovej ponuky č.CP-11200428-

CS Čierna Voda zo dňa 23.11.2020 (ďalej len „dielo), ktoré sú neoddelitel‘nou súčast‘ou

tejto zmluvy ako príloha Č. 1.

2.2 Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonat‘ celé dielo podl‘a podmienok dohodnutých v tejto zmuve vo

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost‘ a toto po jeho dokončení protokolárne odovzdať

objednávatel‘ovi. Objednávatel‘ sa zavázuje, že po protokolárnom prevzatí diela

zodpovednou osobou za objednávatel‘a podIa Čl. 3 bodu 3.3 zmluvy a odstránení všetkých

vytýkaných vád a nedorobkov diela v rámci preberacieho protokolu o vykonaní opráv

zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu za dielo podIa Čl. 5 zmluvy.

2.3 Miestom plnenia je prevádzka objednávatel‘a: kanalizačná čerpacia stanica Čierna Voda

SCCH_KCSO2.
3.

Čas plnenia a odovzdanie a prevzatie diela

3.1 Termín vykonania diela podľa Článku 2. zmluvy je odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto

zmluvy do piatich (5) dní.
3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dokončené dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom,

zaväzuje sa ho objednávatel‘ prevziať aj v skoršom termíne. Zhotovitel‘ je povinný písomne

oznámit‘ objednávatel‘ovi najneskór dva (2) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na

odovzdanie.

3.3 Po vykonaní diela bude spísaný preberací protokol o vykonaní opráv (L j. diela), ktorý za

objednávatel‘a podpíše p. Štefan Csémy, majster prevádzky SS a CS Modra, resp.

zástupca TO správy 000V. Dňom podpisu preberacieho protokolu o vykonaní opráv (diela)

oprávnenými osobami zmluvných strán sa dielo považuje za odovzdané. Objednávatel‘ je

oprávnený odopriet‘ podpis protokolu o vykonaní opráv (diela) až do riadneho odstránenia

všetkých vytýkaných vád a nedorobkov diela zhotovitel‘om.

3.4 Protokol o vykonaní opráv, bude obsahovať najmä: základné údaje diela, prezenČnú listinu

(resp. zoznam prítomných), súpis vád a nedorobkov diela s termínmi ich odstránenia, ak

taká situácia nastane, zoznam odovzdaných dokladov, doklad o likvidácii stavebného

odpadu, ak takýto vznikne činnost‘ou zhotovitel‘a, dátumy a podpisy oprávnených osób

oboch zmluvných strán na prevzatie diela.

4.
Cena za dielo

4.1 Cena za dielo v rozsahu podIa Článku 2. odseku 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou

zmluvných strán na základe predložených cenovej ponuky Č. CP-11200428 — CS Cierna

Voda zhotovitel‘a, zo dňa 23.11.2020v súlade s ustanoveniami 3 zákona Č. 18/1996 Z.

z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za dielo v rozsahu podIa Článku 2. odseku 2.1 tejto zmluvy je vo výške 6 024,00 EUR

bez DPH (slovom šesťtisícdvadsaťštyri eur). K cene za dielo bude uplatnený režim DPH

podIa aktuálne platných právnych predpisov.
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4.3 Dohodnutá cena za dielo je konečná a zahřňa všetky materiálové a ostatné náklady na
vykonanie diela. V cene za dielo sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré eXistujú v
čase začatia realizácie diela, ako aj tie, ktoré vzniknú V jeho priebehu, a ktoré zároveň möžu
spósobit‘ sťaženie podmienok pri vykonávaní diela zhotoviteľom, vrátane možného
zvýšenia nákladov zhotoviteľa v prĺpade, ak bude zabezpečovat‘ osobitné opatrenia v
dósledku existencie takých okolnosti. Cena za dielo nie je upravená o prípadný zisk z
využitia alebo zhodnotenia odpadových materiálov pri realizácii diela v zmysle Clánku 7.
odseku 7.8 zmluvy.

5.
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční po ukončení diela a podpísaní
preberacieho protokolu o vykonaní opravy (diela) majstrom prevádzky SS a CS p. Stefan
Csemy, resp. zástupcom TO správy DCOV za objednávatel‘a a zástupcom vo veciach
technických zhotovitel‘a a po odstránení všetkých vytýkaných vád a nedorobkov diela
zhotoviteľom v rámci preberacieho protokolu o vykonaní opráv (diela). Zhotovitel‘ vystaví
a odošle faktúru do pätnástich (15) dní od protokolárneho prevzatia diela. Vystavená faktúra
musí splňat‘ náležitosti podIa 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
musí obsahovat‘ podpísaný preberací protokol v súlade s odsekom 3.4 článku 3. zmluvy
a potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávatel‘om alebo vo faktúre bude uvedené
číslo objednávky, pod ktorým ju objednávatel‘ eviduje.

5.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovat‘ náležitosti uvedené v odseku 5.1 tohto článku
zmluvy, objednávatel‘ je oprávnený vrátit‘ ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. doplnenie.
V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom doručenia a prevzatia opravenej faktúry podatel‘ňou v sídle objednávatel‘a.

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

5.4 Objednávatel‘ neposkytne zálohu na financovanie vykonania diela.

6.
Záručná doba - zodpovednost‘ za vady

6.1 Zhotovitel‘ splní svoju povinnosť realizovať dielo jeho riadnym a včasným dokončením a
odovzdaním objednávatel‘ovi v súlade S ustanoveniami tejto zmluvy. Dielo sa považuje za
riadne a včas dokončené, ak bob realizované bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili
užívaniu diela.

6.2 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podIa podmienok zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.3 Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávatel‘ovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdanĺ diela zodpovedá zhotovitel‘ iba vtedy, ak boli
spósobené porušením jeho povinností.

6.4 Zhotovitel‘ poskytuje objednávatel‘ovi záruku na práce a použitý materiál pri vykonaní
opravy v dIžke dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záruka začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
bezvadného odovzdania diela objednávatel‘ovi.
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6.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotovitel‘ povinnosť bezodplatne odstrániť vady, ktoré objednávatel‘
písomne reklamuje.

6.6 Zhotovitel‘ sa zaväzuje zahájiť reklamačné konanie do desiatich (10) pracovných dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel‘a. Termín odstránenia vád bude dohodnutý
na reklamačnom konaní, najviac však do tridsat‘ (30) dní Od uplatnenia oprávnenej
reklamácie objednávatel‘a.

6.7 Objednávatel‘ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne, po jej
zistení písomnou formou do rúk zástupcu zhotovitel‘a zodpovedného vo veciach
technických podl‘a Clánku 1. odseku 1 .2 tejto zmluvy.

6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spósobí objednávatel‘ovi pri plnení tejto zmluvy,
v plnej výške.

7.
Podmienky vykonania dlela

7.1 Objednávatel‘ zabezpečí zhotovitelovi prístup k predmetu zmluvy v dňoch konania opravy.

7.2 Objednávatel‘ zabezpečí písomný súhlas pre vstup oprávnených osób na vykonanie diela
zhotovitel‘a a vjazd vozidiel zhotovitel‘a do objektov DOOV, ktorý bude uložený u vedúceho
prevádzky SS a ČS Modra. Zhotovitel‘ odovzdá objednávatel‘ovi zoznam svojich
zamestnancov a mých subjektov, ktorí budú do miesta plnenia predmetu zmluvy vstupovať.

7.3 Objednávatel‘ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osób alebo prevádzky objednávatel‘a.

7.4 Objednávatel‘ poskytne zhotovitelovi potrebné zdroje (t. j. elektrickej energie, úžitkovej vody
a pod.) nevyhnutné na vykonanie diela. Zhotovitel‘ je oprávnený použit‘ zdroje len v
nevyhnutnom rozsahu na vykonanie diela, pričom zodpovedá za všetky prípadné škody v
súvislosti s uvedeným a aj za škody, ktoré objednávatel‘ovi vzniknú v prípade, že zdroje boli
použité neprimerane nad objektívne očakávanú hodnotu vzhl‘adom na predmet zmluvy.

7.5 Zhotovitel‘ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len
„Nariadenie vlády‘) poverí pracovníka, ktorý bude povinný v celom rozsahu dohliadať nad
dodržiavaním Nariadenia vlády a ostatných súvisiacich účinných právnych predpisov zo
strany osób zhotovitel‘a oprávnených na vykonanie diela.

7.7 Poplatky, prípadne postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z
nedodržania podmienok stanovených príslušným orgánom verejnej správy a z dóvodu
neplnenia ustanovení Nariadenia vlády a ostatných súvisiacich účinných právnych
predpisov znáša v plnom rozsahu zhotovitel‘.

7.8 Všetky odpady vzniknuté činnost‘ou zhotovitel‘a (vrátane obalových materiálov, obalov od
farieb, čistidiel, mazadiel, chemikáliĺ a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli Čov
Vrakuňa, je zhotovitel‘ povinný zneškodniť a zlikvidovat‘ na vlastné náklady v súlade So
zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhláškou MZP SR Č. 371/2015 Z. z. ovykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
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katalóg odpadov. Úhrada nákladov na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných
nákladov je v réžii zhotoviteľa. Zhotovitel‘ je povinný odovzdať objednávateľovi prípadný
zisk z využitia alebo zhodnotenia odpadových materiálov (kovový odpad a šrot, drevo,
papiera pod.).

7.9 Zhotovitel‘ vykoná dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

7.10 Zhotovitel‘ je povinný dodržiavat‘ ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi s cieľom predchádzať
pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj mým
mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pii práci a ochrany pred
požiarmi. Jedná sa 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 (d‘alej 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 dodržiavat‘ najmá ustanovenia zákona
Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

7.11 Zhotovitel‘ vybavĺ všetkých svojich zamestnancov, alebo osoby, ktoré sú s ním v mom ako
zamestnaneckom pomere a vykonávajú činnosti u objednávatel‘a, príslušnými osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami tak, ako to ukladajú ustanovenia 6 odsek 2)
písmeno a), b) a c) Zákona o BOZP, následne nariadenĺm vlády SR Č. 395/2006 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 zabezpečit‘ sám pre seba na vlastné náklady.

7.12 Zhotovitel‘ je povinný pred začatím výkonu prác minimálne tri (3) pracovné dní pred
vykonaním diela oznámi termĺn účasti pracovníkov na školenĺ BOZP a PO spolu so
zoznamom pracovníkov pracujúcich na predmete zmluvy. Konkrétne sa jedná
o dokumentáciu v nasledovných častiach:
- Doklady o oboziiámení a informovaní zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami 7 zákona NR SR Č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Doklady o školení zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v súlade
s ustanoveniami 20 a 21 vyhlášky MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov,
- Doklady o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo
výškach a nad volnou hlbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami 3 vyhlášky MPSVaR
Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spösobilosti na výkon niektorých činnostĺ.
(Zhotovitel‘ predložĺ iba v prĺpade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác bude aj
realizácia prác vo výškach a nad volnou hĺbkou).

Vyššie uvedenú dokumentáciu zhotovitel‘ predložĺ k nahliadnutiu oddeleniu BOZP a PO
v origináloch a následne oddelenie BOZP a PO vykoná poučenie (oboznámenie) osób
zhotovitel‘a v súlade s ustanoveniami 6 odsek 4. a následne ustanoveniami 7 odsek 8.
písmeno a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K predmetnému poučeniu spracuje oddelenie
BOZP a PO dokumentáciu formou „Vyhlásenia“ o oboznámení sa so základnými zásadami
bezpečnej práce pre osoby, ktoré sa s vedomím objednávatel‘a zdržuj Ú v jeho objektoch
a na jeho pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností. Vyhlásenia
budú vyhotovené v dvoch origináloch, pričom jeden obdrží zhotovitel‘ a druhý ostáva
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uložený na oddelení BOZP a PO. Ak nie sú splnené vyššie uvedené platnou legislatívou

dané podmienky, zhotoviteľ nemóže začať s výkonom prác.
Kontakt na oddelenie BOZP a PO: vladimir.frank@bvsas.sk, tel.č.: 0903 271 001.

7.13 Zhotovitel‘ je na pracovisku povinný prijat‘ a zabezpečit‘ také opatrenia, aby jeho činnosťou

na územĺ objednávatel‘a nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu

látok, vibrácií, tepla alebo hluku l‘udskou činnost‘ou do ovzdušia, vody alebo pódy, ktoré

móžu byť škodlivé l‘udskému zdraviu alebo móžu negatívne ovplyvňovat‘ kvalitu životného

prostredia alebo möžu zasahovat‘ do oprávneného využívania životného prostredia.

8.
Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotovitel‘ neodovzdá objednávatel‘ovi dielo v termíne podl‘a Článku 3. odseku 3.1 tejto

zmluvy, má objednávatel‘ právo uplatniť si u zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške 50,00 EUR (slovom pát‘desiat eur) za každý čo i len začatý deň omeškania.

Nárok na náhradu škody ostáva zaplatením zmluvnej pokuty zachovaný v celom rozsahu.

8.2 Ak zhotoviteľ nenastúpi na reklamačné konanie do desiatich (10) pracovných dní odo dňa

prijatia písomného oznámenia od objednávatel‘a v zmysle Clánku 6. odseku 6.6 zmluvy, má

objednávatel‘ právo uplatnit‘ si u zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške

50,00 EUR (slovom pät‘desiat eur) za každý čo i len začatý deň omeškania, a to za každú

reklamovanú vadu jednotlivo. Nárok na náhradu škody ostáva zaplatením zmluvnej pokuty

zachovaný v celom rozsahu.

8.3 Ak zhotovitel‘ neodstráni vady v dohodnutom termíne podIa Článku 6. odseku 6.6 tejto

zmluvy, má objednávateľ právo uplatnit‘ si u zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške 50,00 EUR (slovom pät‘desiat eur) za každý čo i len začatý deň omeškania

až do doby odstránenia reklamovaných vád, a to za každú reklamovanú vadu jednotlivo.

Nárok na náhradu škody ostáva zaplatením zmluvnej pokuty zachovaný v celom rozsahu.

8.4 Zhotovitel‘ je povinný zmluvnú pokutu podl‘a bodu 8.1, 8.2, 8.3 tohto článku zmluvy uhradiť

bez zbytočného odkladu potom, čo ho k tornu objednávatel‘ vyzve, najneskór však do troch

(3) pracovných dní od doručenia výzvy objednávatel‘a. Nároky objednávatel‘a na náhradu

škody tým nie sú dotknuté, a to v plnom rozsahu vzniknutej škody.

8.5 Ak objednávatel‘ neuhradí faktúru v stanovenom termíne v zrnysle Článku 5. odseku 5.3

tejto zmtuvy, má zhotovitel‘ právo uplatnit‘ si u objednávatel‘a nárok na zaplatenie úroku z

omeškania vo výške 0,01 % 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 zrn luvy neuplatní.

9.
Vyššia moc

9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vóle

povinnej zmluvnej strany, ani ich nemóžu ovplyvnit‘ 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 závázku

túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

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

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

10.
Doručovanie

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

10.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
a) momentom odovzdania pĺsomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto

zmluvnú stranu na príslušnej adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
písomnosti (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom) alebo

b) uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania
doporučenou poštou).

10.3 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.

10.4 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 výlučne na nasledovnú adresu:

Objednávatel‘: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Miroslav Kollár PhD.,

člen predstavenstva/výrobný riaditel‘ výrobný riaditel‘, na
základe štatútu predstavenstva

vo veciach technických do rúk: Ing. Marian Linduška, hlavný inžinier Divízie
odvádzania odpadových vád

tel.: 0911 120816
e-mail: marian.linduskabvsas.sk

Zhotovitel‘: FERRMONT, a.s.
adresa: Trenčianska 1320/89,020 01 Púchov
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Martin Lahoda, Ing. Juraj Rutzký, Ing. Radovan

Gáži
vo veciach technických do rúk: Ing. Radovan Gáži, technický riaditel‘
tel.: 02/32780010
e-mail: bratisIavaferrmont.sk

a to proti podpisu oprávnenej osoby.

11.
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Dóvernosť informácií a mlčanlivost‘

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

11.2 Za dáverné 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 (najmä zmluva, informácie o právach

a povinnostiach zmluvných strán),
b) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmá informácie 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,
podnikateľské 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 (najmá obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),

e) ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane a/alebo získané zmluvnou stranou pred
nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy, pokial‘ sa týkajú jej predmetu alebo obsahu,

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

11.3 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 so zmluvou möžu byt‘ použité výlučne na účely plnenia
predmetu zmluvy 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 spósobom získané
zmluvnými stranami na základe zmluvy udržiavat‘ v prísnej tajnosti, zachovávat‘ o nich
mlčanlivosť a chránit‘ ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, 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, odovzdat‘, oznámiť, sprístupnit‘, zverejnit‘, publikovat‘, rozširovat‘,
vyzradit‘ ani použiť 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 zmluvnej strany (vrátane
právnych, účtovných, daňových a mých poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní
všeobecnou profesionálnou mlčanlivost‘ou stanovenou alebo uloženou platnými právnymi
predpismi alebo sú povinní zachovávat‘ mlčanlivost‘ na základe písomnej dohody so
zmluvnou stranou.

11.4 Povinnost‘ zmluvných strán zachovávat‘ mlčanlivosť o dóverných informáciách sa
nevzt‘ahuje 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 dóvodu ako z

dóvodu porušenia povinností podIa zmluvy, čo musí byt‘ preukázateľné na základe
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
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c) majú byt‘ sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi,

rozhodnutĺm súdu, prokuratúry alebo mého oprávneného orgánu verejnej moci, pričom
v tomto prípade zmiuvná 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 povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

11.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivost‘ ohľadne dövernej informácieposkytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivost‘ou, s akou zachováva
mlčanlivost‘ o vlastnej dóvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmluvná Strana sa zavázuje zabezpečit‘ 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
dóverných informácií získaných od akejkol‘vek tretej osoby.

11.6 Povinnost‘ mičaniivosti zmiuvných strán ohi‘adne dóverných informácií podia zmiuvy trvá aj
po skončení zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán.

11 .7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohi‘adne dóverných informácií niektorouzmiuvnou stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhat‘ sa ochrany podi‘a
ustanovení 53 a nasi. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej
zmiuvnej strany na náhradu škody.

11.8 “Osobné údaje“ sú v zmysie zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov údaje
týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby aiebo identifikovatel‘nej fyzickej osoby, ktorú
možno identifikovat‘ priamo aiebo nepriamo, najmá na základe všeobecne použitelnéhoidentifikátora, mého identifikátora, ako je napríkiad meno, priezvisko, identifikačné Čĺsio,
lokalizačné údaje alebo oniine identifikátor, aiebo na základe jednej alebo viacerýchcharakteristík aiebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickúidentitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kuitúrnu identitu aiebo
sociálnu identitu. Pokiai‘ jedna zmluvná strana zdiei‘a akékoi‘vek osobné údaje s druhou
zmluvnou stranou, táto druhá zmiuvná strana je povinná tieto osobné údaje spracovať v
súiade s prísiušnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu
osobných údajov (Nariadenie EU 201 6/679), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi,
a to vždy v ich aktuáinom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečit‘, aby boii vykonané
všetky prísiušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzaniepoškodeniu, strate aiebo zničeniu osobných údajov. Pokiai‘ sa osobné údaje jednej
zmiuvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa,
druhá zmiuvná strana je povinná bezodkiadne upovedomiť dotknutú zmiuvnú stranu o
danom neoprávnenom prístupe a postupovat‘ v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranoupri výkone akýchkoi‘vek opatrení s ciel‘om zmiernit‘ následky straty alebo neoprávnenéhoprístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná Strana povinná vykonat‘
všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneria subdodávateiia konali v súiade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných
údajov, ktoré sú súčasťou zmiuvy.

11.9 Objednávatei‘ ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje zhotovitei‘a, že jeho
osobné údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osób podia
tejto zmluvy ako dotknutých osáb, spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email,
teIefónne čísio, na účel uzatvorenia a pinenia tejto zmiuvy. Osobné údaje štatutárnehoorgánu zhotovitei‘a objednávatel‘ spracúva na právnom základe pinenia zmiuvy (či. 6 ods. I
písm. b) GDPR) a jeho kontaktných osób na základe oprávneného záujmu na riadnom
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a včasnom plnení tejto zmluvy (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Dané osobné údaje budú
spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlČacej
doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu. Získané osobné údaje nepodliehajú
profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Zhotoviteľ nezamýšl‘a prenos osobných
údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Na základe písomnej žiadosti alebo
osobne u objednávatel‘a majú tieto dotknuté osoby právo: (i) žiadať o prístup k svojim
osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných
údajov; (ii) namietať spracúvanie svojich osobných údajov; (iii) na prenosnost‘ osobných
údajov; (iv) podať návrh na zaČatie konania na Urade na ochranu osobných údajov SR.
Dalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke
zhotovitel‘a http:Ilwww. bvsas.sk!sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov!ochrana-osobnych
udaiov.html. Zhotovitel‘ vyhlasuje, že sa so spracúvaním osobných údajov dotknutých osób
u objednávatel‘a oboznámil a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu pod podpise zmluvy
oboznámit‘ aj ostatné dotknuté osoby s informáciami o spracúvanĺ ich osobných údajov u
objednávateľa.

12.
Záverečné ustanovenia

12.1 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 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‘ dňorn nasledujúcim po dni jej zverejnenia podIa
ustanovení 47a zákona Č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2 Túto zmluvu je možné meniť výlučne formou písomných dodatkov ktejto zmluve
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a to na základe ich
vzájomnej dohody. Dodatok k zmluve nemóže byť uzavretý, ak je v rozpore so zákonom
Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 438/2015 z. z.

12.3 Zmluva zaniká splnením dohodnutých podmienok, prípadne dohodou zmluvných strán.
Odstúpiť od zmluvy möže objednávatel‘ v prípade nedodržania dohodnutých podmienok
zhotovitel‘om podIa tejto zmluvy alebo ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz
alebo zhotovitel‘ vstúpil do likvidácie. Odstúpenieje účinné dňom jeho písomného doručenia
zhotovitelovi.

12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vól‘a v nej
dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy völe sú
dostatočne určité a zrozumitelné, zmluvná voľnost‘ nie je obmedzená a na znak súhlasu
s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

12.5 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 neplatnost‘ celej zmluvy.

12.6 Právne vzťahy oboch zmluvných strán zmluvou neupravené sa nadia predovšetkým
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými a účinnými
právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Pre riešenie
akýchkol‘vek sporov zo zmluvy sú príslušné výlučne všeobecné súdy Slovenskej republiky.
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12.7 Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia si
ponechá objednávatel‘ a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel‘.

12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha Č. 1 - cenová ponuka CP-li 200428 CS Cierna Voda zhotovitei‘a zo dňa 23.11.2020
— objekt SCCH_KCSO2.

V Bratislave, dňa: ‘( V Bratislave, dňa: 21 1Z, Z

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s. FERRMONT, a.s.

Ing. Miroslav Kollár PhD., Ing. Juraj Rutzský
člen predstavenstva!výrobný riaditel‘ člen predstavenstva
na základe štatútu predstavenstva

Ing Martin Lahoda
POLOČO5ta.s. clen predstavenstva

d4l2j

FERRMONT.,.
sídlo: Trenčianskc 1320/89, 02001 Púchov
pMko p ‚vterká 8,821 04 Bratislava
1čo 31 619 916 ič DPi: SK2020441907
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Vášlistčíslo/zodňa: /18.11.2020

FERRMONT.

Certfikácia: ČSN EN 1O9O2+A1:2O12
íi‘ľ íI 1sŮ] i$.o

9001 3834

Vec: Cp- 11200428- ČS Čierna Voda

Dobrý deň,

Bratislavská vodárenski% spoločnost‘,
a.s.
Prešovská 48
Bratislava

na základe dopytu Vám zasielame cenovú ponuku na dodávku a montáž rekonštrukcie potrubia

pro hore uvedenú akciu.

Názov nnnh ;tInn* led. cena celkom EUR bez DPH

Cena je uvedená bez DPH.
Cenová ponuka platná 3 mesiace
Platobné podmienky Splatnost faktúry 30 dní (na základe Z0D)
Kontakt: ívan.chromek(ferrmonl.sk

Naše Číslo:

Vybavuje I linka‘

Miesto a dátum.

13521/2020

Ing. Ivan Chromek /0902 906 022

Bratislava! 23.11.2020

D+M výtlačného potrubia DN3SO 3 kpl 2 008,00 6 024,00 EUR

Celková Suma bez DPH 6 024,00 EUR
Ponuka obsahuje:

Výmena potrubia DN350 Od ptkového kolena Čerpadla po prestup cez stenu, napojenie na pÖvodn potrubie cez
reduiciu navarenú na prestupový plech 0N3501400. Demontáž póvodných potrubných vetiev.
Ponuka neobsahuje:

VyČistene Čs Od odpadných vČd a nánosov.
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