
ZMLUVAO DlELO
Č.: ZoDI3B8I2O2OIBVS (d‘alej len „Zmluva“)

uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonnĺk v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „Obchodný zákonnĺk“)

Či. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie : VUB Bratislava — Ružinov
Císlo účtu (IBAN) : 5K07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT :SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva/výrobný

riaditel‘, na základe štatútu predstavenstva

(ďalej len „Objednávatel“)

1.2 Zhotovitel‘ : Baroma spol. s r.o.
Sídlo : Humenské nám.8,851 07 Bratislava
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Sro, vložka č. 20871/B
Bankové spojenie : Tatra banka
Císlo účtu (IBAN) : 5K34 1100 0000 0026 2625 2970
SWIFT :TATRSKBX
IČO : 35 779 306
DIČ :2021522382
IČ DPH : 5K2021522382
Zastúpená : Vladislav Wilsch, konatel‘

(d‘alej len ‚Zhotovitel“)

Čl.2
Úvodné ustanovenia

2.1 Účelom, za ktorým Objednávatel‘ so Zhotovitel‘om uzatvára túto Zmluvu je záujem
Objednávatel‘a na včasnom vykonaní Diela v kvalite v zmysle požiadaviek Zmluvy.

2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v Zmluve sú v súlade so skutočným stavom
ku dňu uzavretia Zmluvy.

2.3 Zhotovitel‘ vyhlasuje, že:
i. je oprávnený vykonávat‘ všetky činnosti, na ktoré sa zaviazal v tejto Zmluve, resp.

že výkon činností, na ktoré Zhotovitel‘ nie je oprávnený, zabezpečí prostrednĺctvom
osób, ktoré oprávnenie na výkon predmetných činností majú,

ii. má dostatočné personálne a technické kapacity potrebné na riadne a včasné
plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

iii. splňa všetky požiadavky kladené právnymi predpismi na výkon činnostĺ podIa tejto
Zml uvy.

Zhotovitel‘ zodpovedá za všetku škodu spösobenú Objednávatel‘ovi v prĺpade, že sa
ktorékol‘vek z týchto vyhlásení ukáže ako nepravdivé.
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ČI.3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotovitel‘a vykonať pre Objednávateľa Dielo, ktorého
špecifikácia je uvedená v bode 3.2 tohto článku Zmluvy, v term ĺne a cene podia Zmluvy
a záväzok Objednávatel‘a vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Cenu Diela, a to za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Dielom je vykonanie bežných udržiavacích prác v zmysle 1 39b ods. 16 zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov na vybraných objektoch Divízie čistenia odpadových vód
‚ Divízie výroby vody a Divízie odvádzania odpadových vöd (ďalej len „Dielo“), ktorých
bližšia špecifikácia vrátane poiožkovitého rozpisu prác a materiálov je uvedená v cenovej
ponuke Zhotovitel‘a, ktorá je prílohou Č. 1 Zmluvy (ďalej len „Cenová ponuka‘) a tvorí jej
neoddeiitel‘nú súčast‘.

ČI.4
Čas a miesto pInenia

4.1 Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných termínoch:

4.1.1 dátum začatia prác na Dieie: od nadobudnutia účinnosti zmiuvy
(vrátane)

4.1.2 dátum ukončenia prác na Diele: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy (vrátane)

4.2 Miesto vykonania Diela sú vybrané objekty Divĺzie čistenia odpadových vöd, Divízie výroby
vody a Divízie odvádzania odpadových vöd.

4.3 V prípade, že Zhotovitel‘ vykoná Dieio pred lehotou uvedenou v bode 4.1.2 tohto článku
Zmluvy, je oprávnený upovedomiť Objednávatel‘a o tejto skutočnosti a o pripravenosti na
odovzdanie Diela Objednávatel‘ovi a Objednávatel‘je oprávnený Diefo prevziat‘ aj pred touto
lehotou.

ČI.5
Podmienky vykonania Diela

5.1 Zhotovitel‘ bude vykonávať Dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto Zmluvou.
Zhotovitel‘ bude pri vykonávanĺ Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa
riadiť východiskovými podkladmi Objednávatel‘a a konat‘ v súlade s pokynmi
Objednávatel‘a, resp. jeho Oprávnených osób, vrátane osób, ktoré sú uvedené v Zmluve
a/alebo Zhotovitel‘ovi Objednávatel‘om pĺsomne oznámené, a ktoré sú v zmysle Zmluvy
oprávnené vykonávať určitú činnosť v súvislosti s plnením Zmluvy.

5.2 Zhotovitel‘ je povinný na mieste vykonávania Diela udržiavat‘ poriadok. Je povinný
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté zjeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom
znení a zabezpečí bezpečnost‘ na mieste vykonávania Diela a vjeho dotknutom území.

5.3 Zhotovitel‘ znáša nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch
potrebných na zhotovenie Diela, ako aj tých, ktoré sú na základe Zmluvy dodávané
Zhotovitel‘om, až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela.

5.4 Zhotovitel‘ je povinný dodržiavat‘ ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi s cieľom predchádzat‘
pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj mým
mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (d‘alej len
„BOZP) a ochrany pred požiarmi (ďaiej len „OPP). 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 platnom znení (ďalej len „Zákon o BOZP“), následne
všetkých súvisiacich platných právnych predpisov ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia
vlády a technické normy. Na úseku ochrany pred požiarmi je Zhotovitel‘ povinný dodržiavať

Zmluva o dielo 2
V. 1.1



najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znenĺ a
jeho vykonávacej vyhlášky MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení.

5.5 Zhotovitel‘ je povinný zabezpečiť, aby dodržiaval on sám, ako aj osoby, ktoré preňho
vykonávajú práce na Diele, akýkol‘vek oprávnený pokyn SBS a/alebo koordinátora
bezpečnosti a/alebo bezpečnostného technika povereného Objednávatel‘om (ďalej len
„Poverená osoba“). Zhotovitel‘ bene na vedomie, že Poverená osoba je oprávnená
kontrolovať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo všeobecne platnými právnymi
predpismi akúkol‘vek osobu nachádzajúcu sa na mieste vykonávania Diela, ako aj kontroly
zamerané na oblasť BOZP, OPP a životného prostredia vrátane kontrol požĺvania alkoholu,
omamných a/alebo psychotropných Iátok a v prípade zisteného porušenia povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo platných právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať
a spracovávať fotografické a audiovizuálne záznamy osáb porušujúcich uvedené
povinnosti (d‘alej len „Kontrola“). Zhotovitel‘ sa zaväzuje kedykol‘vek strpieť vykonanie
takejto Kontroly a zabezpečit‘ plnenie uvedeného aj zo strany jeho subdodávatel‘ov a v tejto
súvislosti je povinný zabezpečiť splnenie príslušných povinností vyplývajúcich z ochrany
osobných údajov. Splnenie týchto povinnostĺ je Zhotovitel‘ povinný na požiadanie
Objednávatel‘a preukázat‘. Podrobnosti ako postupovať pri spracúvaní osobných údajov sú
upravené v či. 12.8 až 12.11 tejto Zmluvy.

5.6 Zhotovitel‘ na viastné náklady vybavĺ všetkých svojich pracovníkov príslušnými osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami tak, ako to ukladajú ustanovenia 6 odsek 2.
písmeno a), b) a c) Zákona o BOZP a násiedne nariadenie vlády SR Č. 395/2006 Z. z. o
minimáinych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov v piatnom znení. Ak činnosti vykonáva Zhotovitel‘ ako osoba sám,
je povinný si tieto prostriedky zabezpečiť sám pre seba na viastné náklady. Pre účely tejto
Zmiuvy sa pojmom pracovníci Zhotovitei‘a rozumejú všetky osoby vystupujúce pri pinení
Zmiuvy na strane Zhotovitei‘a, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú zamestnanci
Zhotovitel‘a a/aiebo subdodávatei‘a, alebo osoby v obdobnom pomere k Zhotovitelovi
a/aiebo subdodávatei‘ovi, aiebo akékol‘vek tretie osoby konajúce v mene Zhotovitel‘a
a/aiebo subdodávatel‘a.

5.7 Zhotovitel‘ je povinný pred začatím výkonu prác v dostatočnom časovom predstihu prediožiť
Objednávatel‘ovi dokumentáciu o škoieniach všetkých osób, ktoré budú zmiuvne dohodnuté
práce pre Objednávatei‘a vykonávať, a to: (i) doklady o oboznámení sa a informovaní
zamestnancov z oblasti BOZP vykonaného v súiade s ustanoveniami 7 Zákona o BOZP;
(ii) doklady o školení zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v súiade
s ustanoveniami 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z. z. v piatnom
znení; (iii) doklady o školení zameranorn na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce
vo výškach a nad volnou hlbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami 3 vyhlášky
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Č. 147/2013 Z. z. v platnom znení (iba v
prípade, že predmetom vykonávaných prác na Diele bude aj reaiizácia prác vo výškach a
nad volnou hlbkou).

5.8 Fred začatím výkonu zmluvne dohodnutých prác sú všetci pracovníci Zhotovitel‘a povinní
zúčastniť sa v súiade s ustanoveniami 6 odsek 4 Zákona o BOZP oboznámenia sa so
základnými zásadami bezpečnej práce na pracoviskách a v objektoch Objednávatei‘a.
Predmetné oboznámenie vrátane spracovania dokumentácie vo forme prehlásenia o
oboznámení sa so zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré sa s vedomím
Objednávatel‘a zdržujú vjeho objektoch ana jeho pracoviskách, vykoná oddelenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany Objednávatei‘a. Prehlásenia
budú vypracované v 2 vyhotoveniach s piatnosťou originálu, jeden pre Zhotovitel‘a, druhý
pre Objednávatel‘a. V prípade, ak nebudú zo strany Zhotovitel‘a splnené povinnosti
uvedené v bode 5.7 a 5.8 tohto Článku, Zhotovitel‘ nemóže začat‘ s výkonom prác na Dieie.

5.9 Zhotovitel‘ je povinný predložiť Objednávatel‘ovi pred začatĺm prác fotodokumentáciu
skutkového stavu dotknutých objektov v mieste vykonávania Diela v elektronickej forme na
USB.

5.10 Zhotovitel‘ nie je oprávnený pri vykonávaní Diela použiť náhradné materiály oproti
predpokladaným v Cenovej ponuke bez písomného súhiasu Objednávatel‘a.

5.11 Zhotovitel‘ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložit‘ Objednávatei‘ovi k odsúhiaseniu
kompletný zoznam všetkých subdodávatel‘ov a subdodávok Diela, pričom zmena
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subdodávateľa a/alebo subdodávky je možná len s predchádzajúcim pĺsomným súhlasom
Objednávatel‘a. Objednávatel‘ si výslovne vyhradzuje právo podia svojej úvahy písomne
odmietnut‘ kedykol‘vek akéhokol‘vek subdodávatei‘a Zhotovitel‘a alebo subdodávku bez
toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkol‘vek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotovitel‘ je v
prípade odmietnutia subdodávatel‘a povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na
to, aby s odmietnutým subdodávatel‘om ukončil spoluprácu na zhotovovanĺ Diela a zároveň
aby takýto subdodávatel‘ najneskór do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávatel‘ovho
odmietnutia opustil a vypratai miesto vykonávania Diela. Zhotovitel‘ je povinný v prĺpade
odmietnutia subdodávky Objednávatel‘om okamžite vykonať všetky potrebné úkony na
zrušenie subdodávky. Odmietnutĺm subdodávatel‘a alebo subdodávky nebudú zmenené
termíny dokončenia Diela, ani Cena Diela.

5.12 Zhotovitel‘ zodpovedá za konanie, neplnenie a nedbanlivosť svojich subdodávatel‘ov a ich
pracovníkov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie a nedbanlivosť Zhotovitel‘a, alebo jeho
pracovníkov. Súhlas Objednávatel‘a s uzavretím akejkol‘vek zmluvy so subdodávatel‘om a
ani jej uzavretie nezbavuje Zhotovitel‘a zodpovednosti ani žiadneho z jeho závázkov
vyplývajúcich mu zo Zmluvy. Subdodávatelia musia splňat‘ všetky požiadavky v zmysle
Zmluvy a/alebo ustanovené pre uzavretie Zmiuvy medzi Objednávatel‘om a Zhotovitel‘om.
Casť plnenia podIa Zmluvy, ktorého poskytovaním Zhotovitel‘ poveril na základe zmluvy
subdodávatel‘a, nesmie tento subdodávatel‘ zveriť tretej osobe. Zhotovitel‘ je povinný
zabezpečiť, aby bol tento zákaz obsiahnutý v zmluve uzavretej so subdodávatel‘om.

5.13 Zhotovitel‘ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou Diela postupovat‘
v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ‚Zákon o odpadoch“) ako aj príslušných
súvisiacich právnych predpisov a plnit‘ všetky povinnosti z nich vyplývajúce v súvislosti 50
zhromažd‘ovaním, triedením a odovzdaním odpadov na ďalšie Spracovanie (zhodnotenie,
zneškodnenie) oprávnenej osobe podIa Zákona o odpadoch. Prevzatím miesta
vykonávania Diela sa stáva Zhotovitel‘ držitel‘om odpadov a je povinný plniť si všetky
povinnosti, vyplývajúce mu zo Zákona o odpadoch. Ak bude Objednávatel‘ovi právoplatným
rozhodnutĺm príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva uložená
akákol‘vek sankcia v dĎsledku porušenia povinností Zhotovitel‘a podl‘a bodu 5.13 a 5.13.1
tejto Zmluvy, je Zhotovitel‘ na výzvu Objednávatei‘a, povinný mu takúto sankciu v plnom
rozsahu refundovať (nahradiť).
5.13.1 Zhotovitel‘je povinný:

(i) predložiť objednávatel‘ovi ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy platné
potvrdenie o reqistrácii podia 98 Zákona o odpadoch alebo iný doklad, na základe
ktorého je oprávnenou osobou podia Zákona o odpadoch,

(ii) oboznámiť Objednávatel‘a s navrhovaným spósobom nakladania s odpadmi zo
stavby a predložiť Objednávatel‘ovi ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
oprávnenia všetkých osób podIa Zákona o odpadoch, ktoré budú s odpadmi zo
stavby nakladat‘,

(iii) odpady zo stavby odovzdat‘ na ďalšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej podl‘a
Zákona o odpadoch, tzn. osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi
na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom
hospodárstve ( 97 písm. a, b, c, d), registrovanej osobe ( 98), autorizovanej osobe
( 89) podIa Zákona o odpadoch. V prípade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podia 98 Zákona o odpadoch, táto preukáže Zhotovitelovi spösob
konečného nakladania s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže
oprávnenost‘ osób, ktorým odovzdá odpady na konečné spracovanie,

(iv) viest‘ evidenciu na evidenčných iistoch odpadu pre každý druh odpadu (ďalej len
„ELO“) v súlade s ust. 2 vyhlášky MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení a predkladat‘ ELO ku každej
faktúre. Sumár ELO za obdobie príslušného kalendárneho roka je zhotovitel‘ povinný
predložiť objednávatel‘ovi najneskór k protokolu o prevzatí a odovzdaní Diela alebo
do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka podIa toho, ktorá z uvedených
skutočností nastane skór,

(v) predkladať ku každej faktúre všetky doklady o vážení odpadov v zariadení na
nakladanie s odpadmi (d‘alej len „Vážne lístky“). Vážne lístky budú obsahovať
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dátum a čas, kód a názov odpadu podIa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg odpadov“), pávod
odpadu - miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikačné
údaje prijímatel‘a s uvedením čísla súhlasu, povol‘ujúceho prevádzku zariadenia na
nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku prijímatel‘a,(vi) v prípade, ak odovzdá Zhotovitel‘ odpad registrovanej osobe ( 98 Zákona
o odpadoch), napr. sprostredkovatel‘ovi, obchodníkovi, prepravcovi odpadov, tzn.
osobe neprevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude k faktúre vždy
doložené čestné prehlásenie teito osoby o prevzatí odpadu (obsahujúce časový
interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov podl‘a Katalógu odpadov, s
uvedením množstva odpadov a miesta stavby, identifikačných údajov prijímatel‘a
odpadov), prílohou budú kópie všetkých Vážnych lístkov zo zariadenia, kde táto
osoba odpady odovzdala, s príslušnými oprávneniami podl‘a Zákona o odpadoch,

(vii) k protokolu o prevzatí a odovzdaní Diela predložiť konečný sumár nakladania
s odpadmi, s uvedením spósobu nakladania s odpadmi, spracovaný pre jednotlivé
druhy odpadov, s uvedením množstva odpadov a konečných odberatel‘ov.
Ustanovenie tohto bodu 5.13.1 Zmluvy sa vzt‘ahuje na Dlelo, pri ktorom to vyplýva z
povahy plnenia, najmä, nie však výlučne na stavbu a/alebo plnenie, ktoré spočíva v
realizácii zemných, stavebných, udržiavacích či montážnych prác. V ostatných
prípadoch sa ustanovenie tohto bodu použije primerane.

5.14 Zhotovitel‘ je na mieste vykonávania Dlela povinný prijať a zabezpečit‘ také opatrenia, aby
jeho čin nost‘ou na mieste vykonávania Diela nedošlo k znečist‘ovaniu - priamemu i
nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku l‘udskou činnost‘ou do ovzdušia,
vody alebo pády, ktoré mážu byt‘ škodlivé l‘udskérnu zdraviu, móžu negatívne ovplyvňovať
kvalitu životného prostredia alebo mážu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia
alebo móžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia.

5.15 Objednávatel‘ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu činnosti Zhotovitel‘a v oblasti
znečist‘ovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 a je oprávnený
pozastaviť činnosť Zhotovitel‘a, ak zistí, že jeho činnost‘ predstavuje bezprostredné
nebezpečenstvo pre l‘udské zdravie, alebo hrozí spósobenie okamžitého významného
negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik značnej materiálnej škody.

5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávatel‘ máže vykonávať náhodné kontroly. Pri týchto
kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podIa termínov plnenia
a ďalších podmienok vykonávania Dlela dohodnutých v tejto Zmluve.

5.17 Zhotovitel‘ zodpovedá Objednávatel‘ovi za akékol‘vek škody na majetku a/alebo
majetkových právach Objednávatel‘a a/alěbo tretích osáb vzniknuté v dásledku jeho
činností podIa tejto Zmluvy a zaväzuje sa Objednávatel‘ovi, že vyššie uvedené škody na
svoje náklady do 7 (siedmych) dní odo dňa ich písomného oznámenia (doručeného poštou
alebo osobne alebo kuriérom) Objednávatel‘om odstráni a/alebo uhradí. Za škodu sa na
účely tejto zmluvy považuje okrem mého aj majetková ujma Objednávatel‘a, ktorá vznikla
v dósledku vadného plnenia alebo neplnenia (alebo ich kombináciou) Zhotovitel‘a.

5.18 Zhotovitel‘ je povinný pri podpise Zmluvy predložením kópie poistnej zmluvy preukázat‘
uzavretie zmluvy o poistení Diela proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu
Objednávatel‘a a kohokol‘vek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávatel‘ov proti
akejkol‘vek škode alebo zodpovednosti spojenej s jeho činnosťou podIa tejto Zmluvy alebo
súvisiacej s ňou. Poistná suma musí byť podl‘a poistnej zmluvy medzi Zhotovitel‘om
a príslušnou poist‘ovňou dohodnutá v primeranej výške s prihliadnutím na rozsah, hodnotu,
funkcie a význam Dlela, ako aj predpokladanú výšku škody, ktorá móže vzniknúť pri výkone
činností Zhotovitel‘a podIa tejto Zmluvy, najmenej však s limitom poistného plnenia vo výške
Ceny Dlela. Túto poistnú zmluvu je Zhotovitel‘ povinný mat‘ platne uzavretú po celú dobu
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel‘ sám zodpovedá za úhrady príslušného
poistného a spoluúčast‘ pri jednotlivých poistkách podl‘a predchádzajúcej vety. Zhotovitel‘ je
vždy povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie Objednávatel‘a preukázať platnost‘
a účinnosť poistných zmlúv.5.19 V prípade, ak Zhotovitel‘ nesplní svoju povinnost‘ uvedenú v bode 5.18 tohto článku Zmluvy,
je Objednávatel‘ oprávnený (nie povinný) poistiť zhotovované Dlelo na náklady Zhotovitel‘a
sám.
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5.20 Zhotovitel‘ je povinný Objednávatel‘a pĺsomne (e-mailom) vyzvať na začatie preberacieho
konania Diela, ked‘ bude Dielo riadne vykonané a spósobilé na začatie preberacieho
konania. Preberacie konanie je Objednávatel‘ povinný začať do 2 pracovných dní od
doručenia výzvy Zhotovitel‘a podia predchádzajúcej vety.

5.21 Zhotovitel‘ sa zaväzuje k preberaciemu konaniu pripraviť a odovzdať Objednávatel‘ovi:
preberací protokol, ku každému objektu samostatne.

5.22 V procese odovzdania a preberania Diela Objednávatel‘ vykoná fyzickú kontrolu
vykonaného Diela, jeho súčastĺ a prĺslušenstva a preverĺ, čije Dielo vykonané riadne a
záväzok Zhotovitel‘a splnený tak, ako je stanovené v tejto Zmluve. Riadnym vykonaním
Diela sa rozumie vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou tak, aby bob spösobilé pre
úspešné ukončenie procesu odovzdania a prevzatia Diela a súčasné odovzdanie všetkých
dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie Diela podl‘a tejto Zmluvy a dokladov
potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s právnymi predpismi,
technickými normami a požiadavkami Objednávatel‘a.

5.23 V prĺpade, že má Dielo pri preberanĺ zjavné vady, alebo doklady, ktoré majú byť s Dielom
odovzdané nie sú kompletné, je Objednávateb‘ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela. O
odmietnutí prevzatia Dieia s popisom vád, ktoré boll dóvodom na odmietnutie prevzatia
Dlela, sa spíše záznam.

5.24 V prípade, že Objednávatei‘ prevezme Dielo s vadami (najmä vtedy, ak ide o drobné vady
a nedorobky, ktoré neznižujú hodnotu alebo spósobibost‘ Diela na použitie), budú vady
popísané v preberacom protokole s určením termínu na odstránenie vád.

5.25 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že ak sa Zhotovitel‘ a Objednávatel‘ písomne
dohodnú na odovzdávaní a preberaní Diela po častiach, ustanovenia Zmiuvy týkajúce sa
odovzdania Diela ako celku platia primerane aj pre časti Dlela spösobilé samostatného
odovzdania a prevzatia.

5.26 Zhotovitel‘ po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa
nachádzajú v mieste vykonávania Dieba, zabezpečí ich bikvidáciu a vypratanie do 3 dní po
odovzdaní Diela Objednávatel‘ovi.

5.27 V prípade, ak si Zhotovitel‘ nesplní abebo odmietne splniť akúkol‘vek z jeho povinností podia
tejto Zmbuvy a Zhotovitel‘ nezjedná nápravu ani v dodatočnej behote určenej
Objednávateb‘om, je Objednávateb‘ oprávnený zabezpečit‘ spbnenie takejto povinnosti treťou
osobou podb‘a vlastnej volby, a to na náklady Zhotoviteb‘a v cebom rozsahu takto vzniknutých
nákladov, ak nie je v Zmbuve výslovne uvedené inak.

5.28 Objednávatel‘ je povinný poskytnút‘ Zhotovitelovi súčinnost‘ v takej forme a takým
spósobom, ako predpokladá účel tejto Zmiuvy.

ČI.6
Cena Diela

6.1 Cena za vykonanie Dieba v rozsahu podIa tejto Zmiuvy je stanovená dohodou zmbuvných
strán v súlade s Cenovou ponukou Zhotovitel‘a a podb‘a ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v pbatnom znení.

6.2 Cena Diela je vo výške 6 258,- EUR bez DPH (siovom šest‘tisícdvestopát‘desiatosem eur)
(ďalej len ‚Cena Diela). K Cene Diela bude uplatnený režim DPH podl‘a platných právnych
predpisov. Dohodnutá Cena Dlela je maximálna a nemožno ju zvýšiť bez súhbasu
Objednávatel‘a. Ak nie je v tejto Zmbuve uvedené inak, Cena Diela obsahuje všetky náklady
Zhotoviteb‘a spojené s reabizáciou Diela a pbnením podmienok tejto Zmluvy.

6.3 Ponukové ceny V jednotlivých technických položkách Cenovej ponuky sú pevnými cenami
počas realizácie Dieba až do jeho odovzdania Objednávateb‘ovi. Zmluvné strany sa dohodli,
že Cena Dieba abebo jeho časti sa zníži o sumu zodpovedajúcu prácam a/abebo veciam,
materiábom a/abebo technologickým zariadeniam, ktoré v zmysbe súpisu prác a dodávok
neboli vykonané/použité.

6.4 Zmbuvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce a/abebo zmeny Diela, bude možné
realizovat‘ iba na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného dodatku k tejto
Zmbuve. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Zhotovitel‘ nemóže požadovať, nárokovat‘
si abebo domáhat‘ sa zvýšenia Ceny Dieba bez riadne uzatvoreného dodatku k Zmbuve.
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6.5 Zhotovitel‘ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterompredmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú potrebné na riadnesplnenie jeho závázkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a že pri ponúkaní Ceny DielaObjednávatel‘ovi:
a) sa podrobne oboznámil so Zmiuvou a preveril miestne podmienky v miestevykonávania Diela,
b) v kalkulácii ceny za Dielo zohl‘adnil všetky technické podmienky a termíny dodávky vrozsahu stanovenom v Zmluve,c) do Ceny Diela zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanieDiela aj v prípade, že neboli stanovené v Zmluve, ale charakter Diela si také práce,materiály a zariadenia vyžaduje,d) zohl‘adnil v dohodnutých zmluvných podmienkach všetky svoje požiadavky vočiObjednávatel‘ovi súvisiace s predmetom Zmluvy.6.6 Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek zadržat‘ splatnú platbu Zhotovitelovi v prípade, akZhotovitel‘ nesplní ktorúkol‘vek z povinností stanovených mu Zmluvou, a to až do riadnehosplnenia povinnosti Zhotovitel‘a. Objednávatel‘ nie je v takomto prípade v omeškaní.6.7 Zhotovitel‘ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékol‘vek pohl‘adávky voči

Objednávatel‘ovi, ktoré mu vznikli podl‘a alebo v súvislosti s touto Zmluvou bezpredchádzajúceho písomného súhlasu Objednávatel‘a. Porušenie tohto ustanovenia má zanásledok neplatnosť takéhoto postúpenia pohl‘adávky.6.8 Zhotovitel‘ nemá právo jednostranne započítat‘ svoje pohl‘adávky voči pohl‘adávkamObjednávatel‘a na akékol‘vek platby podl‘a Zmluvy ani proti mým pohl‘adávkamObjednávatel‘a vzniknutým na základe Zmluvy. Zhotovitel‘ rovnako nemá právozadržiavať a neplatit‘ akékol‘vek platby (ich časť) podl‘a Zmluvy z dóvodu akýchkol‘veknárokov alebo pohl‘adávok Zhotovitel‘a voči Objednávatel‘ovi.

Č.7
Platobné podmienky

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční po vykonaní Diela ako celkua spísaní preberacích protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela za jednotlivé objektypríslušnými Oprávnenými osobami. Zhotovitel‘ je pred vystavením faktúry povinný predložiťOprávnenej osobe Objednávatel‘a príslušnej divízie v zmysle odseku 11.4 článku 4 Zmluvy
v dvoch (2) vyhotoveniach súpis vykonaných prác a dodávok na príslušnej divízií naposúdenie a vecnú kontrolu správnosti. Po písomnom odovzdaní a prevzatí Diela nazáklade preberacích protokolov za jednotlivé objekty a písomnom odsúhlasení súpisovvykonaných prác a dodávok Oprávnenými osobami Objednávatel‘a príslušných divízií, jeZhotovitel‘ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených ďalej vtomto článku 7 Zmluvy a doručiť ju Objednávatel‘ovi najneskór do 2 dní odo dňa uplynutiatejto lehoty.

7.2 Faktúra bude vystavená v súlade so zákonom Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotyv znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácíe na jednotlivé druhydodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74 odsek 1 písmeno f) tohto zákona.Prílohou faktúry musia byť kópie preberacích protokolov podpísané Oprávnenými osobamioboch zmluvných strán, súpisy prác a dodávok za jednotlivé divízie písomne schválenýchOprávnenými osobami Objednávatel‘a príslušných divízií a potvrdená kópia objednávkyzaslanej Objednávatel‘om alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým juObjednávatel‘ eviduje. Zhotovitel‘ je povinný vo faktúre uviesť cenu Diela pre každú divíziusamostatne vrátane uvedenia ceny za každý objekt samostatne.7.3 Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa doručenia. Faktúra sa považuje zadoručenú prevzatím v podatel‘ni v sídle Objednávatel‘a.7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy podia odseku7.2 tohto článku Zmluvy, Objednávatel‘je oprávnený vrátiť ju Zhotovitel‘ovi na prepracovaniealebo doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehotasplatnosti začne plynút‘ dňom doručenia opravenej faktúry Objednávatel‘ovi spósobomuvedeným v odseku 7.3 tohto článku zmluvy.
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7.5 Objednavatel neposkytuje zalohu na financovanie plnenia realizovaneho v zmysle tejto
Zmluvy.

CL8
Zodpovednost‘ za vady

8.1 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že Ojelo bude vykonané podIa dohodnutých podmienok tejto
Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Ojela po dobu plynutia záručnej lehoty.

8.2 Záruka na Ojelo sa poskytuje v trvaní 6 (šesť) meslacov. Záručná doba začĺna plynúť odo
dňa protokolárneho odovzdanja a prevzatia Ojela. Zhotovitel‘ zodpovedá za vady Ojela,
ktoré Ojelo preukázatel‘ne má v čase jeho odovzdanja a za vady, ktoré sa vyskytnú počas
plynutia záručnej doby.

8.3 Zhotovitel‘ nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov, materiálov a
prvkov prevzatých Od Objednávatel‘a a Zhotovitel‘ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnost‘, prípadne na ňu upozornil Objednávatel‘a a ten napriek tornu
na jch použitĺ trval. Prĺpadné upozornenie na nevhodnosť je potrebné vykonat‘ vždy
písomnou formou.

8.4 Počas plynutia záručnej doby má Objednávatel‘ právo požadovať bezodplatné
a bezodkladné odstránenie vád a Zhotovitel‘ je povinný zistené vady bezodplatne
a bezodkladne odstránit‘.

8.5 Objednávatel‘ je povjnný zistené vady Diela u Zhotovitel‘a uplatniť kedykol‘vek počas
plynutia záručnej doby písomnou formou (ďalej len „Oznámenie vád“) spolu so stručným
popisorn vád.

8.6 Volbu nároku, ktorý si Objednávatel‘ vo vzt‘ahu k vade uplatňuje a prjmeranú lehotu, v ktorej
má Zhotovitel‘ poskytnút‘ zvolené záručné plnenie oznárni Objednávateľ Zhotovitelovi
v Oznámení vád. ‘

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotovitel‘je povinný poskytnút‘ Objednávatel‘ovi ním zvolené
záručné plnenie.

8.8 Zhotovitel‘ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Ojela v priebehu rnaximálne troch (3)
dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu rnaximálne dvanástich (12) hodín a v prípade
haváriĺ ihneď odo dňa Oznámenia vád Objednávatel‘orn, a to bez nároku na úhradu
nákladov s tým spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písornnou formou
najviac však do tridsat‘ (30) dnĺ, v prĺpade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva
(72) hodín a v prĺpade haváriĺ do dvadsat‘štyri (24) hodín odo dňa Oznámenia vád
Objednávatel‘om. Počas odstraňovania vád, ktoré spósobili prevádzkový výpadok a!alebo
haváriu, sa Zhotovitel‘ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným
riešenĺrn, pokým neodstráni vady, ktoré ich zaprĺčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov
s tým spojených. V prípade, ak Zhotovitel‘ neodstráni Objednávatel‘orn uplatnené vady, má
Objednávatel‘ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podIa vlastnej vol‘by a na
náklady Zhotovitel‘a. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude
ovplyvnená cenami Zhotovitel‘a. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená
voči Zhotovitelovi vo výške fakturovaných nákladov tret‘ou osobou s 10% prirážkou z
celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávatel‘ je zároveň oprávnený požadovat‘ od
Zhotovitel‘a aj zaplatenie všetkých škód vzniknutých v dösledku vád a akýchkol‘vek
nákladov, ktoré v súvislosti s výskytom vady Objed návatel‘ vynaložil.

8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitel‘om spósobilé na jeho užívanie a zachová si Objednávatel‘om a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotovitel‘ za škodu, ktorá
Objednávateľovi vznikne v dösledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitel‘a. Zrn luvné
strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa nebude uplatňovať 431 Obchodného
zákonníka.

ČI.9
Zmluvné pokuty

9.1 Objednávatel‘ si móže v prípade čo i len čjastočného omeškania Zhotovitel‘a s vykonanírn
Diela ako celku alebo jeho jednotlivej časti v terrnínoch uvedených v Článku 4 bod 4.1
Zmluvy uplatniť u Zhotovitel‘a zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny Diela, za každý aj
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začatý deň omeškania, aj formou vystavenia faktúry spiatnej do 3 dní od jej doručeniaZhotovitei‘ovi.
9.2 Objednávatel‘ si móže v prípade, že Zhotovitel‘ neodstráni vady a nedorobky Dieia riadne avčas, uplatniť u Zhotoviteľa zmiuvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každýaj začatý deň omeškania a za každú vadu Diela osobitne až do doby odstráneniareklamovaných vád, aj formou vystavenia faktúry spiatnej do 3 dní od jej doručeniaZhotovitelovi.
9.3 Objednávatel‘ si möže v prípade, že Zhotovitel‘ porušĺ povinnosti vyplývajúce zo Zmiuvytýkajúce sa BOZP, OPP a/alebo ochrany životného prostredia, upiatniť u Zhotovitei‘azmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Dieia za každý jednotlivý prípad porušeniaosobitne, aj formou vystavenia faktúry spiatnej do 3 dní od jej doručenia Zhotovitel‘ovi. Preprípad pochybností zmluvné strany ustanovujú na účely zmluvných pokút aj (nielen) tietopovinnosti Zhotovitel‘a v oblasti BOZP: nedodržiavanie pokynov a platných právnychpredpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nedodržiavanie zásadbezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku aurčených pracovných postupov; nepoužívanie osobných ochranných pracovnýchprostriedkov, ochranných zariadení a mých ochranných opatren(; používanienebezpečných pracovných a technologických postupov pri výkone prác; pohyb mýchpracovníkov Zhotovitei‘a po pracovisku, než aki boii nahlásení Objednávatel‘ovia oboznámení s podmienkami bezpečnej práce; vykonávanie činností, na ktoré nemajúpracovníci Zhotovitei‘a prísiušnú odbornú, prípadne zdravotnú spósobiiost‘; výkon prác podvpiyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných iátok; nedodržiavanie ustanovenípiánu BOZP, ak je na Dielo spracovaný.

9.4 Objednávatei‘ si móže v prípade, že Zhotovitel‘ poruší povinnosti vypiývajúce z Článku 5bod 5.26 a/aiebo z Clánku 13 bod 13.4 Zmluvy, uplatnit‘ u Zhotovitel‘a zmluvnú pokutu vovýške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia osobitne, ajformou vystavenia faktúry spiatnej do 3 dní od jej doručenia Zhotovitei‘ovi.9.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmiuvných pokút je Objednávatei‘oprávnený požadovat‘ od Zhotovitel‘a v prípade porušenia niektorej z ostatných povinnostíZhotovitel‘a podia tejto Zmiuvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inouzmiuvnou pokutou), zapiatenie zmiuvnej pokuty: (i) vo výške 0,05 % z Ceny Dieia za každýaj začatý deň omeškania Zhotovitel‘a So spinením povinností podia tejto Zmiuvy (pri týchpovinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie) až do ich riadneho spinenia, alebo (ii) vovýške 0,25% z Ceny Diela, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možnénapravit‘ dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotovitei‘a, aj formou vystavenia faktúrysplatnej do 3 dní od jej doručenia Zhotovitelovi.9.6 Ak Objednávatel‘ neuhradí faktúru v stanovenom termíne v zmysle Clánku 7. bod 7.3 tejtoZmiuvy, má Zhotovitel‘ právo uplatnit‘ si u Objednávatei‘a nárok na zaplatenie úroku zomeškania vo výške 0,05 % z dižnej čiastky za každý deň omeškania, najviac však do 5%z Ceny Dieia.
9.7 Zmiuvné strany sa dohodli, že Objednávatei‘je oprávnený jednostranne započítať zmluvnúpokutu aiebo akýkoi‘vek iný peňažný nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy a/aiebo z právnychpredpisov voči Cene Diela alebo jej časti aiebo akémukoi‘vek mému peňažnému nárokuZhotovitei‘a voči O bjednávatel‘ovi.
9.8 Uplatnením zmiuvných pokút podia tejto Zmiuvy nie je dotknutý nárok Objednávatel‘a nanáhradu škody, ktorá mu vznikla z nespinenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou,v pinej výške. Upiatnením zmIuvných pokút podia tejto Zmluvy nie sú dotknuté ani ostatnépráva Objednávatei‘a vypiývajúce zo Zmluvy.9.9 V súvisiosti s nárokom na náhradu škody sa pre vyiúčenie pochybností uvádza, žeObjednávatel‘ si móže u Zhotovitel‘a upiatniť aj nárok na náhradu škody, ktoráObjednávatei‘ovi vznikne v súvisiosti s uložením sankcie zo strany akéhokoi‘vek prísiušnéhoorgánu pre porušenie akejkoi‘vek povinnosti Zhotovitei‘a vyplývajúcej Zo Zmluvy aj formouvystavenia faktúry splatnej do 3 dnĺ od jej doručenia Zhotovitel‘ovi.

Čl. 10
Vyššia moc
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10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vóle
povinnej strany a bráni jej v splnenĺ jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že
by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvĺdala, naprĺklad vojnový stav, mobilizácia,
povstanie, živelné pohromy, vyhlásenie núdzového stavu.

10.2 Ani jedna za zmluvných strán nenesie zodpovednost‘ za nesplnenie svojich povinností,
vyplývajúcich zo Zmluvy z dóvodu vyššej moci, ak hodnoverným spósobom preukáže, že:

a) nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídatel‘ných a neodvrátitelných
udalostí,

b) prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzavierania Zmluvy predvídať,
c) prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.

10.3 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v
omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla zjej hospodárskych pomerov.

10.4 V prĺpade, keď niektorá zmluvná strana zistí, že z dóvodu vyššej moci nebude schopná
plniť si svoje povinnosti podl‘a Zmluvy, je povinná o tom bezodkladne informovať druhú
zmluvnú stranu. Toto oznámenie musĺ byť pĺsomné a musí obsahovať údaje o vzniku
a povahe okolností a ich možných dósledkoch pre vykonanie Diela. V prĺpade, že tieto
dóvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana opätovne písomne informovat‘ druhú
zmluvnú stranu a zároveň bude pokračovať v plnenĺ povinnostĺ podIa Zmluvy.

10.5 Ak okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako jeden (1) mesiac, zmluvná strana, ktorá sa
odvolala na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzt‘ahu k
predmetu, Cene Diela a času plnenia. Ak nedójde k dohode, má ktorákol‘vek zo zmluvných
strán právo odstúpiť od Zmluvy.

či. Ii
Doručovanie

11.1 Akékol‘vek úkony týkajúce sa platnosti, účinnosti alebo zmien obsahu tejto Zmluvy budú
vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne, kuriérom alebo zaslané
poštou. Odstúpenie od Zmluvy doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásielky.

11.2 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky (v prípade
doručovania poštou alebo kuriérom, napr. ak sa zásielka vráti Objednávateľovi spáť s
poznámkou „adresát neznámy, „nevyzdvihnuté v odbernej lehote“, „adresát odmietol
zásielku prevziať“, „adresát sa odsťahoval“ alebo inou obdobnou poznámkou
znamenajúcou neúspešné doručeniezásielky) odoslanej poštou alebo kuriérom na adresu
sídla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví
Zmluvy, resp. na adresu oznámenú druhej zmluvnej strane, a to desiatym dňom odo dňa
odoslania takejto zásielky alebo pokial‘ sa nedoručená zásielka vráti Objednávatel‘ovi skór,
tak dňom jej vrátenia.

11.3 Ostatné písomnosti a prejavy vóle zmluvných strán (rózne od tých, pre doručovanie ktorých
sa vyžaduje osobné doručenie, doručenie kuriérom alebo zaslanie poštou), móžu byť
doručované aj e-mailom na adresy dohodnuté v Zmluve alebo oznámené druhej zmluvnej
strane. V prípade doručovania podl‘a predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, druhá
zmluvná strana bezodkladne potvrdí doručenie preukázatel‘nou formou. Pre vylúčenie
pochybností sa uvádza, že nesplnenie tejto povinnosti nezakladá fikciu nedoručenia takejto
písomnosti alebo prejavu vóle zmluvnej strany.

11.4 Na účely vykonávania ustanovení tejto Zmluvy sú oprávnenými resp. kontaktnými osobami
(d‘alej len „Oprávnené osoby‘) nasledovné osoby:
za Objednávatel‘a:

Vo veciach technických: Rudolf Královič DOOV, rudolf.kralovic(bvsas.sk 0902 956 904
Peter Tokoš DVV, peter.tokos(bvsas.sk; 0903 740 022
Martin Stroffek DCOV, martin.stroffekbvsas.sk; 0940 983 079

Vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva/výrobný riaditel‘,
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za Zhotovitel‘a:
Vo veciach technických:

Vladislav Wilsch, konatel‘
Telefón: 0903 201 603 E-mail: vladisIavwilschgmaik comVo veciach zmluvných:
Vladislav Wilsch, konateľ
Telefón: 0903 201 603 E-mail: vladislavwilschgmail.com

11.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že Oprávnené osoby disponujú oprávneniami aprávomocami potrebnými pre prijímanie a realizáciu rozhodnutí v súvislosti s plnením tejtoZmluvy, avšak Oprávnené osoby zmluvných strán nie sú oprávnené Zmluvu menit‘ anizrušiť, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

Či. 12
Dóvernost‘ informácií a ochrana osobných údajov

12.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dóverných informácií spósobomobvyklým pre utajovanie takýchto dóverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak.Táto povinnost‘ platí bez ohl‘adu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné stranysú povinné zaistiť utajenie dóverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, akoaj mých spolupracujúcich tretích strán, pokial‘ im takéto informácie boli poskytnuté.12.2 Za döverné 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 zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskychvýsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jejmajetku, aktívach a pasĺvach, pohl‘adávkach a závázkoch, informácie o jej technickoma programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikatelskéstratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselnéhoalebo mého duševného vlastníctva) a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,b) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,c) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnýmina území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo,bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),d) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dóverné“ alebo mým obdobnýmoznačením.
12.3 Dóverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vekmým spósobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základealebo v akejkol‘vek súvislosti 50 zmluvou möžu byť použité výlučne na účely plneniapredmetu 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 získanézmluvnými stranami na základe zmluvy udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávat‘ o nichmlčanlivosť a chránit‘ ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotenĺm, stratou aodcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvná strana nie jeoprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dóvernéinformácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupnit‘, zverejniť, publikovat‘, rozširovat‘,vyzradit‘ ani použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukončenĺplatnosti a účinnosti zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdaniaa/alebo oznámenia a!alebo sprístupnenia odborným poradcom zmluvnej strany (vrátaneprávnych, účtovných, daňových a mých poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazanívšeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou platnými právnymi
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predpismi alebo su povinni zachovavat mlčanlivost na zaklade pisomnhody
zmluvnou stranou.

12.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávat‘ mlčanlivosť o dóverných informáciách sa
nevzťahuje na informácie, ktoré:
a) bolí 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 dövodu

porušenia povinností podIa zmluvy, čo musí byť preukázatel‘né na základe poskytnutých
podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,

c) majú byt‘ sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi,
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo mého oprávneného orgánu verejnej moci, pričom
v tomto prípade zmuvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupnit‘, bezodkladne
doručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred
sprístupnen ím týchto informáci í,

d) bolí získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula

a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.
12.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohl‘adne dóvernej informácie

poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivost‘ou, s akou zachováva
mlčanlivost‘ o vlastnej dövernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť 5

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

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

12.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohl‘adne dóverných informácií niektorou
zmluvnou stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podIa
ustanovení 53 a nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej
zmluvnej strany na náhradu škody.

12.8 Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy budú spracúvať aj osobné
údaje fyzických osöb z prostredia druhej zmluvnej strany získané v súvislosti s plnením
tejto zmluvy. Povinnosť poskytnút‘ údaje prísušných fyzických osób druhej zmluvnej strane
vyplýva zmluvným stranám z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to bránit‘
riadnemu a včasnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov
povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov,
najmä Nariadenie Eurápskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (d‘alej len „GDPR) a zákon č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na strane
Objednávatel‘a je možné kontaktovať osobu zodpovednú za osobné údaje na
gdpr(bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadväzujúce podklady,
vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osöb, evidovať a uchovávať na účely
daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvat‘ na
účely daňových, účtovných, BOZP a/alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia
faktúry príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie
a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej
povinnosti zmluvnej strany [podIa či. 6 ods. 1 písm. c) GDPR}. Zmluvné strany spracúvajú
uvedené osobné údaje [podia Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom komunikácie
s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením zmluvy.

12.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup
k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, právo namietat‘ v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak právny
základ je oprávnený záujem, právo podať st‘ažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov na www.bvsas.sk.

12.10 Zmluvná strana je povinná zabezpečit‘, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu
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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 prĺstupe a
postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone akýchkol‘vek opatrení s
ciel‘om zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V
stanovených prĺpadoch 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 spracovanĺ osobných údajov, ktoré sú súčasťou
zmluvy.

12.11 Zhotovitel‘ svojĺm podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o
spracúvaní osobných údajov Objednávatel‘om v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a že zabezpečil poskytnutie týchto informácií dotknutým osobám
Zhotovitel‘a. Zhotovitel‘ je zodpovedný za to, aby dotknuté osoby dokázatel‘ne informoval,
že ich osobné údaje spracúva Objednávatel‘.

Či. 13
Predčasné ukončenie Zmluvy

13.1 Objednávatel‘je oprávnený kedykol‘vek úplne alebo čiastočne okamžite odstúpit‘ od Zmluvy,
a to najmä v prípade, ak:
a) Zhotovitel‘ nezačne vykonávať Dielo včas v zmysle Zmluvy;
b) Dielo je Zhotovitel‘om vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá

požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo prĺslušným normám a právnym predpisom;
c) Zhotovitel‘ prestane splňať podmienky, certifikáty a pod., ktorých splnenie preukazoval

pri uzavieraní Zmluvy, resp. vo výberovom konaní, na základe ktorého bola so
Zhotovitel‘om Zmluva uzavretá;

d) Zhotovitel‘ je v omeškaní s vykonaním Diela viac ako 15 dní;
e) Zhotovitel‘ uzavrie zmluvu so subdodávatel‘om alebo zmení subdodávatel‘a bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávatel‘a a/alebo neukončĺ spoluprácu na
zhotovovaní Diela s odmietnutým subdodávatel‘om a/alebo nevykoná všetky potrebné
úkony na zrušenie 0dm ietnutej subdodávky podl‘a Článku 5 bod 5.11 Zmluvy;

f) finančná, ekonomická a hospodárska Situácia Zhotovitel‘a robí splnenie zmluvne
prevzatých povinností nepravdepodobným;

g) Zhotovitel‘ neodstráni nedostatky a vady Diela riadne a včas;
h) sa ktorékol‘vek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotovitel‘a uvedené v tejto Zmluve ukáže

ako nepravdivé a/alebo nesprávne;
i) ak existuje dövodná obava, že pokles personálnych a technických kapacĺt na strane

Zhotovitel‘a möže smerovať k ohrozeniu alebo obmedzeniu plnenia záväzkov zo
Zmluvy;

j) poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávatel‘a;
k) Zhotovitel‘ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje

povinnosti podia Zmiuvy;
1) bob začaté exekučné konanie na majetok Zhotovitel‘a alebo Zhotovitel‘ vstúpi( do

iikvidácie;
m) podl‘a zákona Č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturaiizácíi v piatnom znenĺ bol podaný

návrh na vyhiásenie konkurzu na majetok Zhotovitei‘a aiebo bol podaný návrh na
povolenie reštrukturaiizácie Zhotovitei‘a.

13.2 Zhotovitel‘ je oprávnený odstúpiť od Zmiuvy iba v prípade, ak
a) Objednávatei‘ o viac ako šest‘desiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou spiatnej

časti Ceny Dieia; aiebo
b) Objednávatei‘ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany

Zhotovitel‘a s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje
ustanovenia Zmluvy.

13.3 Odstúpenie od tejto Zmiuvy musĺ mať pĺsomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej
strane. Učinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dösiedky
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odstúpenia Od Zmluvy sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo
na zmiuvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté.

13.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotovitel‘ povinný najneskór do troch (3)
pracovných dnĺ odo dňa účinnosti odstúpenia vypratat‘ miesto vykonania Diela a
protokolárne odovzdať Objednávatel‘ovi všetky veci a doklady prevzaté Od neho za účelom
zhotovovania Dieia, ako aj potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častĺ
Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častĺ Diela určĺ Objednávatel‘
a termĺn tohto prevzatia vhodným spósobom oznámi Zhotovitelovi, pričom Zhotovitel‘ je
povinný Objednávatei‘om stanovený termín rešpektovat‘.

13.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podia Zmluvy, sa Zhotovitel zavázuje poskytnúť
Objednávatel‘ovi požadovanú súčinnost‘ (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh
zhotovovania Diela nebol žiadnym spĎsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom
prípade Zhotovitel‘ zodpovedá Objednávatel‘ovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

13.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v
súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto
ustanovenia použijú primerane predčasnému ukončeniu.

13.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohl‘adu na zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila,
sa nedotýka zodpovednosti Zhotovitel‘a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Ojela a
rovnako sa netýkajú plynutia záručných dób podia Zmluvy.

Čl. 14
Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení 5a ods. 1
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prĺstupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmiuva nadobudne
účinnost dňom nasiedujúcim po dni jej zverejnenia podl‘a ustanovení 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnĺk v piatnom znení. Ak Zmiuva nie je zverejnená do
siedmich dní odo dňa jej uzatvorenia na webovom sídle Objednávatel‘a, Zhotovitel‘ sa
zaväzuje bezodkiadne upovedomit‘ Objednávatel‘a o tejto skutočnosti a zároveň je
oprávnený podať návrh na zverejnenie Zmluvy v Obchodnom vestníku.

14.2 Meniť a doplňat‘ text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmiuvných strán.

14.3 Všetky doterajšie dojednania, ústne alebo písomné, týkajúce sa predmetu plnenia v zmysle
Zmluvy sú pine nahradené Zmluvou, ktorá predstavuje úplnú dohodu o právach a
povinnostiach zmluvných strán týkajúcich sa predmetu pinenia v zmysie Zmluvy.

14.4 Zmluvné strany sa zaväzujú nešit‘ spory zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo zrušenie, prednostne rokovaním a vzájomnou dohodou zmiuvných strán. Ak zmluvné
strany nedosiahnu dohodu o spore, ktorákoi‘vek zo zmluvných strán je oprávnená podat‘
žalobu na súd.

14.5 V prípade, že niektoré z ustanovení Zmiuvy je/stane sa neplatným, neúčinným alebo
nevykonatelným, zostáva platnost‘ ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto
situácia, zmiuvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel
daného ustanovenia.

14.6 Zmluvné strany sa pokiai‘ ide o úpravu práv a povinností zo Zmiuvy týmto výsiovne dohodli
na použití právneho poniadku SR. Práva a povinnosti výslovne neupravené Zmiuvou sa
spravujú prísiušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych
pred pisov.

14.7 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach s piatnost‘ou originálu, z ktorých
dve (2) vyhotovenia si ponechá Objednávatei‘ a dve (2) vyhotovenia si ponechá Zhotovitel‘.

14.8 Zmiuvné strany vyhlasujú, že Zmiuvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, neboia
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmiuvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhiasu Zmluvu podpisujú.

14.9 Neoddeiitel‘nou súčast‘ou tejto Zmluvyje nasiedovná príioha:
príloha Č. 1 - Cenová ponuka Zhotovitei‘a.
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V Bratislave, dňa

Za Objednávatei‘a:
Bratislavská vodárenská spoloČnosť, a .s.

Ing. Miroslav Kollár, PhD.,
člen Predstavenstva/výrobný riaditel‘,
na základe štatútu predstavenstva

cvsJ

V Bratislave, dňa cL;-.. -cO‘Jj

Za Zhotovjtel‘a:
Baroma spol. s.r.o.

Gamma spoL $ ľ.O.

Humenské nám. 8
351 07 BraUsava

Zmluva o dielo

Vladislav Wilsch
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V. 1.1 15

DO2782
Ceruzka



Baroma, spol. s r. o., Humenské námestie 8, 851 07 Bratislava
IČO:35 779 306 IČ DPH:SK 20 21 522 382 DlČ:2021522382

Bankové spojenie: TATRA BANKA IBAN: SK34 1100 0000 0026 2625 2970
E-mail: vIadisIavwilschgmaiI.com

Mobil: 0903/201 603

BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s. DIVÍZIA Čov
Prešovská 48

826 46 Bratislava 29

V Bratislave 14. 12. 2020

Vec: Cenová ponuka na odstránenie nedostatkov — zdvíhacie zariadenia:

Názov položky Merná jednotka Cena v EUR bez DPH

DCOV odstránenie nedostatkov Cena za dielo 2989,00

DCOV odstránenie nedostatkov Cena za dielo 2251,00

DCOV odstránenie nedostatkov Cena za dielo 10 18,00

S pozdravorn

Vladislav Wilsch
konateľ

Ta P• S rO.

nn1. 3
Príloha: I Zoznam nedostatkov DCOV L‘ratistava

2 Zoznam nedostatkov DVV
3. Zoznam nedostatkov DOOV
4. Čestné prehlásenie
5. Výzva na predloženie ponuky v rámci súťaže

DO2782
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