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ZMLUVA O DlELO
Č.: ZoDI98I2O2IIBVS „Oprava rozvodov plynu v RSP Malacky“

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podia 536 a nasl. zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v zneníneskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonn ík“)

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel‘ : 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
Ban kové spojenie : VUB Bratislava — Ružinov
Číslo účtu (IBAN) : SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
lČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : Ing. Emerich Šinka - člen predstavenstva,

finančný riaditel‘, na základe štatútu predstavenstva
(ďalej len „Objednávatel“)

1.2 Zhotovitel‘ : DIOS, s.r.o
Sídlo : Pezinská 54, 9,1,1 Malacky
Zapísaná v : Obchodný register Okresný súd Bratislava I.
Bankové spojenie : UniCredit bank
Číslo účtu (IBAN) : SK21 1111 0000 0066 0393 2007
SWIFT : UNCRSKBX
IČO :34116311
DIČ : 2020379801
iČ DPH : SK2020379801
Zastúpená : Milan Hurban - konatel‘

(ďalej len „Zhotovitel“)

Čl.2
Úvodné ustanovenia

2.1. Účelom, za ktorým Objednávatel‘ 50 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 vykonávať všetky činnosti, na ktoré sa zaviazai v tejto Zmluve,

resp. že výkon činností, na ktoré Zhotovitel‘ nie je oprávnený, zabezpečí
prostredníctvom osób, ktoré oprávnenie na výkon predmetných činností
maj Ú,

ii. má dostatočné personálne a technické kapacity potrebné na riadne a včasné
pinenie záväzkov vypiývajúcich z tejto Zmluvy, ĺ

J
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iii. splňa všetky požiadavky kladené právnymi predpismi na výkon činnostĺ
podIa tejto Zmluvy.

Zhotovitel‘ zodpovedá za všetku škodu spósobenú Objednávatel‘ovi v prípade, že sa
ktorékol‘vek z týchto vyhlásení ukáže ako nepravdivé.

Čl.3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je závázok Zhotovitel‘a vykonat‘ pre Objednávatel‘a Dielo,
ktorého špecifikácia je uvedená v bode 3.2 tohto článku Zmluvy, v termíne a cene
podIa Zmluvy a záväzok Objednávatel‘a vykonané Dielo prevziať a zaplatit‘ Cenu
Dlela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Dielom je vykonanie bežných udržiavacĺch prác v zmysle 139b ods. 16 zákona č.
50/1 976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré pozostávajú z dodávky a oživenia
regulačnej stanice plynu v prevedení dvojradová — jednostupňová, z dóvodu
zisteného úniku plynu na skrutkových spojoch uzáverov K 800 obtoku plynomera, na
základe vykonanej odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia. Práce
zahřňajú kompletnú dodávku technologického celku spolu s uspösobenĺm na platnú
legislatívu týkajúcu sa energetiky, súvisiacich zákonov, vyhlášok, nariaden Í,
technických noriem a platných štandardov. dodávky a oživenia regulačnej stanice
plynu (ďalej len „predmet zmluvy resp . „dielo‘) na objekte Kukučĺnova 39, Malacky
(ďalej len „Dielo“), ktorých bližšia špecifikácia vrátane položkovitého rozpisu prác a
materiálov je uvedená v cenovej ponuke Zhotovitel‘a, ktorá je prílohou Č. 1 Zmluvy
(d‘alej len „Cenová ponuka“) a tvorí jej neoddelitel‘nú súčast‘.

ČI.4
Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonat‘ Dielo v nasledovných termínoch:

4.1.1 dátum začatia prác na Diele: 19.04.2021
4.1.2 dátum ukončenia prác na Diele: 30.4.2021 (vrátane)

4.2 Miesto vykonania Diela je prevádzkoý objekt Kukučĺnova 39, Malacky.

4.3 V prípade, že Zhotovitel‘ vykoná Dielo 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
Dielo prevziať aj pred touto lehotou.

ČI.5
Podmienky vykonania Diela

5.1 Zhotovitel‘ bude vykonávat‘ 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 vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou
a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávatel‘a a konať v súlade s
pokynmi Objednávatel‘a, resp. jeho Oprávnených osób, vrátane osób, ktoré sú
uvedené v Zmluve a/alebo Zhotovitelovi 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 udržiavať poriadok. Je povinný
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu
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komunikácií vzmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v platnom znení a zabezpečí bezpečnosť 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 Zhotoviteľom, až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela.

5.4 Zhotovitel‘ je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov 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
(d‘alej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“). Jedná sa najmä o
dodržiavanie ustanovenĺ zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmenea doplnenĺ niektorých zákonov v platnom znení (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 dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a jeho vykonávacej vyhlášky MV SR č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení.

5.5 Zhotovitel‘ je povinný zabezpečit‘, 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
látok a v prípade zisteného porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo
platných právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať a spracovávať fotografické
a audiovizuálne záznamy osób porušujúcich uvedené povinnosti (d‘alej len
„Kontrola“). Zhotovitel‘ sa zaväzuje kedykol‘vek strpiet‘ vykonanie takejto Kontroly
a zabezpečit‘ plnenie uvedeného aj zo strany jeho subdodávatel‘ov a v tejto súvislosti
je povinný zabezpečit‘ splnenie príslušných povinností vyplývajúcich z ochrany
osobných údajov. Splnenie týchto povinností je Zhotovitel‘ povinný na požiadanie
Objednávatel‘a preukázat‘. Podrobnosti ako postupovat‘ pri spracúvaní osobných
údajov sú upravené v či. 12.8 až 12.11 tejto Zmluvy.

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

5.7 Zhotovitel‘ je povinný pred začatím výkonu prác v dostatočnom časovom predstihu
predložit‘ Objednávatel‘ovi dokumentáciu o školeniach všetkých osöb, ktoré budú
zmluvne dohodnuté práce pre Objednávatel‘a vykonávat‘, a to: (i) doklady o
oboznámení sa a informovaní zamestnancov z oblasti BOZP vykonaného v súlade s
ustanoveniami 7 Zákona o BOZP; (ii) doklady o školení zamestnancov z oblasti
ochrany pred požiarmi vykonaného v súlade s ustanoveniami 20 a 21 vyhlášky ‚

Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z. z. v platnom znení; (iii) doklady o školení
zameranom na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a nad
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volnou hIbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami 3 vyhlášky Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny SR Č. 147/2013 Z. z. v platnom znenĺ (iba v prípade, že
predmetom vykonávaných prác na Diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad
volnou hlbkou).

5.8 Pred začatĺm výkonu zmluvne dohodnutých prác sú všetci pracovníci Zhotovitel‘a
povinní zúčastnit‘ sa v súlade s ustanoveniami 6 odsek 4 Zákona o BOZP
oboznámenia sa so základnými zásadami bezpečnej práce na pracoviskách a v
objektoch Objednávatel‘a. Predmetné oboznámenie vrátane spracovania
dokumentácie vo forme prehlásenia o oboznámenĺ sa so zásadami bezpečnej práce
pre osoby, ktoré sa s vedomĺm Objednávatel‘a zdržujú v jeho objektoch a na jeho
pracoviskách, vykoná oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany Objednávatel‘a. Prehlásenia budú vypracované v 2 vyhotoveniach
s platnosťou 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 začať s výkonom prác na Diele.

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 súhlasu Objednávatel‘a.

5.11 Zhotovitel‘ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložiť Objednávatel‘ovi k
odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých subdodávatel‘ov a subdodávok Diela,
pričom zmena subdodávatel‘a a/alebo subdodávky je možná len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Objednávatel‘a. Objednávatel‘ si výslovne vyhradzuje právo
podIa svojej úvahy písomne odmietnut‘ kedykol‘vek akéhokol‘vek subdodávatel‘a
Zhotovitel‘a alebo subdodávku bez toho, že by mal Zhotovitel‘ nárok na akúkol‘vek
kompenzáciu alebo náhradu. Zhotovitel‘ je v prĺpade odmietnutia subdodávatel‘a
povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým
subdodávatel‘om ukončil spo!uprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto
subdodávatel‘ najneskór do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávatel‘ovho
odmietnutia opustil a vypratal 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 termĺny 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 záväzkov vyplývajúcich mu zo Zmluvy. Subdodávatelia musia splňat‘
všetky požiadavky v zmysle Zmluvy a/alebo ustanovené pre uzavretie Zmluvy medzi
Objednávatel‘om a Zhotovitel‘om. Casť plnenia podl‘a Zmluvy, ktorého poskytovaním
Zhotovitel‘ poveril na základe zmluvy subdodávatel‘a, nesmie tento subdodávatel‘
zverit‘ tretej osobe. Zhotovitel‘ je povinný zabezpečit‘, aby bol tento zákaz obsiahnutý v
zmluve uzavretej so subdodávatel‘om.

5.13 Zhotovitel‘ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou Diela
postupovať 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 prĺslušných súvisiacich právnych predpisov a plnit‘ všetky povinnosti z nich
vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, 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 rozhodnutím prĺslušného orgánu
štátnej Správy odpadového hospodárstva uložená akákol‘vek sankcia v dösledku
porušenia povinností Zhotovitel‘a podIa bodu 5.13 a 5.13.1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel‘
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ĺ na výzvu Objednávatel‘a, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať
(nahradit‘).
5.13.1 Zhotovitel‘je povinný:

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

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

(iii) odpady zo stavby odovzdat‘ na d‘alšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej
podIa 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 prĺpade odovzdania odpadov registrovanej osobe podIa 98 Zákona
o odpadoch, táto preukáže Zhotovitel‘ovi spósob konečného nakladania
s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže oprávnenosť
osób, ktorým odovzdá odpady na konečné spracovanie,

(iv) viest‘ evidenciu na evidenčných listoch 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 skutočnostĺ nastane skór,

(v) predkladat‘ ku každej faktúre všetky doklady o váženĺ odpadov v zariadení na
nakladanie s odpadmi (ďalej len „Vážne lístky“). Vážne lĺstky budú obsahovat‘
dátum a čas, kód a názov odpadu podl‘a Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znenĺ (d‘alej len „Katalóg odpadov“),
póvod odpadu - miesto stavby, prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu,
identifikačné údaje prijĺmatel‘a s uvedením čĺsla súhlasu, povol‘ujúceho
prevádzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku
prijímateľa,

(vi) v prípade, ak odovzdá Zhotovitel‘ odpad registrovanej osobe ( 98 Zákona
o odpadoch), napr. sprostredkovatel‘ovi ‚ obchodn ĺkovi, prepravcovi odpadov,
tzn. osobe neprevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi, bude
k faktúre vždy doložené čestné prehlásenie tejto osoby o prevzatí odpadu
(obsahujúce časový interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov
podIa Katalógu odpadov, s uvedením množstva odpadov a miesta stavby,
identifikačných údajov prijĺmatel‘a odpadov), prĺlohou budú kópie všetkých
Vážnych Iístkov zo zariadenia, kde táto osoba odpady odovzdala,
s príslušnými oprávneniami podIa Zákona o odpadoch,

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

5.14 Zhotovitel‘ je na mieste vykonávania Diela povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia,
aby jeho činnosťou na mieste vykonávania Diela nedošlo k znečisťovaniu - priamemu
i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku l‘udskou činnost‘ou do y
ovzdušia, vody alebo pódy, ktoré móžu byť škodlivé l‘udskému zdraviu, móžu //
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negatĺvne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo möžu znehodnocovať
priaznivý stav životného prostredia alebo móžu zasahovat‘ do oprávneného
využívania životného prostredia.

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

5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávatel‘ móže vykonávat‘ náhodné kontroly. Pri
týchto kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podIa termínov
plnenia a ďalšĺch podmienok vykonávania Diela dohodnutých v tejto Zmluve.

5.17 Zhotovitel‘ zodpovedá Objednávateľovi za akékoľvek škody na majetku a/alebo
majetkových právach Objednávatel‘a a/alebo tretích osób vzniknuté v dósledku jeho
činnostĺ podIa tejto Zmluvy a zaväzuje sa Objednávatel‘ovi, že vyššie uvedené škody
na svoje náklady do 7 (siedmych) dnĺ 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
preukázať 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 musĺ byt‘ podIa
poistnej zmluvy medzi Zhotovitel‘om a príslušnou poisťovňou dohodnutá v primeranej
výške s prihliadnutím na rozsah, hodnotu, funkcie a význam Diela, ako aj
predpokladanú výšku škody, ktorá móže vzniknúť pri výkone činností Zhotovitel‘a
podIa tejto Zmluvy, najmenej však s Iimitom poistného plnenia vo výške Ceny Diela.
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 spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podIa predchádzajúcej vety. Zhotovitel‘ je vždy
povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie Objednávatel‘a preukázať platnost‘
a účinnosť poistných zmlúv.

5.19 V prĺpade, ak Zhotovitel‘ nesplnĺ svoju povinnosť uvedenú v bode 5.18 tohto článku
Zmluvy, je Objednávatel‘ oprávnený (nie povinný) poistit‘ zhotovované Dielo na
náklady Zhotovitel‘a sám.

5.20 Zhotovitel‘ je povinný Objednávatel‘a písomne (e-mailom) vyzvat‘ na začatie
preberacieho konania Diela, keď bude Dielo riadne vykonané a spósobilé na
začatie preberacieho konania. Preberacie konanie je Objednávatel‘ povinný začat‘ do
10 dní od doručenia výzvy Zhotovitel‘a podIa predchádzajúcej vety.

5.21 Zhotovitel‘ sa zavázuje k preberaciemu konaniu pripraviť a odovzdať Objednávatel‘ovi:
a) konštrukčnú dokumentáciu plynnej časti vrátane odsúhlasenia na TI SR v zmysle

zákona 124/2006 Z.z. a vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z.,
b) protokol o vykonanĺ funkčnej skúšky plynovej časti v zmysle zákona 124/2006

Z.z. vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN EN 12186,
c) východiskovú revĺziu plynnej časti,
d) východiskovú revíziu vodivého pospojovania,
e) potvrdenie o zaškolení obsluhy objednávatel‘a.

5.22 V procese odovzdania a preberania Diela Objednávatel‘ vykoná fyzickú kontrolu
vykonaného Diela, jeho súčastĺ a príslušenstva a preverí, či je 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 podIa
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tejto Zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Dlela v súlade s
právnymi predpismi, technickými normami a požiadavkami Objednávatel‘a.

5.23 V prípade, že má Dielo pri preberaní zjavné vady, alebo doklady, ktoré majú byt‘ s
Dielom odovzdané nie sú kompletné, je Objednávateľ oprávnený odmietnut‘ prevzatie
Diela. O odmietnutí prevzatia Diela s popisom vád, ktoré boli dövodom na
odmietnutie prevzatia Dlela, sa spíše záznam.

5.24 V pripade, že Objednávatel‘ prevezme Dielo s vadami (najmä vtedy, ak ide o drobné
vady a nedorobky, ktoré neznižujú hodnotu alebo spósobilosť 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‘ pĺsomne
dohodnú na odovzdávaní a preberaní Diela po častiach, ustanovenia Zmluvy týkajúce
sa odovzdania Diela ako cetku platia primerane aj pre časti Diela spósobilé
samostatného odovzdania a prevzatia.

5.26 Zhotovitel‘ po vykonaní Diela zabezpečĺ odstránenie objektov a zariadenĺ, ktoré sa
nachádzajú v mieste vykonávania Dlela, zabezpečí ich Iikvidáciu a vypratanie do 3
dní po odovzdanĺ Dlela Objednávatel‘ovi.

5.27 V prĺpade, ak si Zhotovitel‘ nesplnĺ alebo odmietne splnit‘ akúkol‘vek z jeho povinností
podia tejto Zmluvy a Zhotovitel‘ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote určenej
Objednávatel‘om, je Objednávatei‘ oprávnený zabezpečit‘ spinenie takejto povinnosti
treťou osobou podia vlastnej volby, a to na náklady Zhotovitel‘a v celom rozsahu takto
vzniknutých nákladov, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak.

5.28 Objednávatel‘ je povinný poskytnúť Zhotovitel‘ovi súčinnost‘ v takej forme a takým
spósobom, ako predpokladá účel tejto Zmluvy.

ČI.6 ‘

Cena Diela

6.1 Cena za vykonanie Dlela v rozsahu podia tejto Zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade s Cenovou ponukou Zhotovitel‘a a podia ustanovenĺ zákona
č. 18/1 996 Z. z. o cenách v platnom znení.

6.2 Cena Dieia je vo výške 6.071 ‚00 EUR bez DPH (slovom šesťtisíc sedemdesiatjeden
eur) (ďaiej len „Cena Diela“). K Cene Diela bude uplatnený režim DPH podia
platných právnych predpisov. Dohodnutá Cena Dlela je maximálna a nemožno ju
zvýšit‘ bez súhlasu Objednávatel‘a. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Cena Dlela
obsahuje všetky náklady Zhotovitel‘a spojené s realizáciou Dlela a plnením
podmienok tejto Zmluvy.

6.3 Ponukové ceny vjednotlivých technických položkách Cenovej ponuky sú pevnými
cenami počas reaiizácie Dlela až do jeho odovzdania Objednávatel‘ovi. Zmluvné
strany sa dohodli, že Cena Dlela alebo jeho časti sa znĺži o sumu zodpovedajúcu
prácam a/alebo veciam, materiálom a/alebo technologickým zariadeniam, ktoré
v zmysle súpisu prác a dodávok neboli vykonané/použité.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce a/alebo zmeny Dlela, bude
možné realizovať ba na základe obojstranne odsúhlaseného a podpĺsaného dodatku
k tejto Zmluve. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Zhotovitel‘ nemóže
požadovať, nárokovat‘ si alebo domáhať sa zvýšenia Ceny Dlela bez riadne
uzatvoreného dodatku k Zmluve.

6.5 Zhotovitel‘ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú
potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a že pri
ponúkanĺ Ceny Dlela Objednávatel‘ovi:
a) sa podrobne oboznámil 50 Zmluvou a preveril miestne podmienky V mieste

vykonávania Dlela,
b) v kalkulácii ceny za Dlelo zohl‘adnil všetky technické podmienky a termíny

dodávky v rozsahu stanovenom v Zmluve,

is8907
Textový rámček

is8907
Textový rámček

is8907
Textový rámček



c) do Ceny Diela zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na
vykonanie Diela aj v prípade, že neboli stanovené v Zmluve, ale charakter
Diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,

d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach všetky svoje požiadavky voči
Objednávatel‘ovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

6.6 Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek zadržat‘ splatnú platbu Zhotovitelovi v
prípade, ak Zhotovitel‘ nesplní ktorúkol‘vek z povinností stanovených mu Zmluvou, a
to až do riadneho splnenia povinnosti Zhotovitel‘a. Objednávatel‘ nie je v takomto
prípade v omeškaní.

6.7 Zhotovitel‘ nie je oprávnený postúpit‘ tretĺm osobám akékol‘vek pohl‘adávky voči
Objednávatel‘ovi, ktoré mu vznikli podIa alebo v súvislosti s touto Zmluvou bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávatel‘a. Porušenie tohto ustanovenia
má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohl‘adávky.

6.8 Zhotovitel‘ nemá právo jednostranne započítat‘ svoje pohl‘adávky voči pohl‘adávkam
Objednávatel‘a na akékoľvek platby podIa Zmluvy ani proti mým pohl‘adávkam
Objednávatel‘a vzniknutým na základe Zmluvy. Zhotovitel‘ rovnako nemá právo
zadržiavať a neplatit‘ akékol‘vek platby (ich časť) podIa Zmluvy z dóvodu akýchkol‘vek
nárokov alebo pohl‘adávok Zhotovitel‘a voči Objednávatel‘ovi.

Čl.7
Platobné podmienky

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční po vykonaní Diela ako celku
a spísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotovitel‘ je pred
vystavením faktúry povinný predložiť Objednávatel‘ovi v dvoch (2) vyhotoveniach
súpis vykonaných prác a dodávok na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. Po
písomnom odovzdaní a prevzatí Diela na základe preberacieho protokolu
a písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác a dodávok Oprávnenou osobou vo
veciach technických Objednávatel‘a, je Zhotovitel‘ povinný do pätnástich (15) dní
vystavit‘ faktúru za podmienok uvedených ďalej v tomto článku 7 Zmluvy a doručit‘ ju
Objednávatel‘ovi najneskör do 2 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty.

7.2 Faktúra bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia pred metu fakturácie na
jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74 odsek 1
pĺsmeno f) tohto zákona. Prílohou faktúry musĺ byt‘ kópia preberacieho protokolu
podpísaného Oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, súpis prác a dodávok
písomne schválený Oprávnenou osobou vo veciach technických Objednávatel‘a
a potvrdená kópia objednávky zaslanej Objednávatel‘om alebo vo faktúre bude
uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju Objed návatel‘ eviduje.

7.3 Lehota splatnosti faktúry je tridsat‘ (30) dní odo dňa doručenia. Faktúra sa považuje
za doručenú prevzatím v podatel‘ni v sídle Objednávatel‘a.

7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy podIa
odseku 7.2 tohto článku Zmluvy, Objednávatel‘ je oprávnený vrátiť ju Zhotovitelovi na
prepracovanie alebo doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti
faktúry a nová lehota splatnosti začne plynút‘ dňom doručenia opravenej faktúry
Objednávatel‘ovi spósobom uvedeným v odseku 7.3 tohto článku zmluvy.

7.5 Objednávatel‘ neposkytuje zálohu na financovanie plnenia realizovaného v zmysle
tejto Zmluvy.

7.6 V prípade uplatnenia zl‘avy z Ceny Diela podIa tejto Zmluvy sa zmluvné strany
výslovne dohodli na aplikácii ust. 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom znení, t.j. zmluvná strana, ktorá je daňovníkom nemusĺ
fakturačne opraviť základ dane v dösledku poskytnutej zI‘avy z Ceny Diela po vzniku
daňovej povinnosti.
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ĺ
Zodpovednost‘ za vady

8.1 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podl‘a dohodnutých podmienok
tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

8.2 Záruka na Dieto sa poskytuje v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba
začĺna plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel‘
zodpovedá za vady Dieta, ktoré Dielo preukázatel‘ne má v čase jeho odovzdania a za
vady, ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby.

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov,
materiálov a prvkov prevzatých od Objednávatel‘a a Zhotovitel‘ ani pri vynaloženĺ
všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnost‘, prípadne na ňu upozornil
Objednávatel‘a a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na
nevhodnosť je potrebné vykonať vždy pĺsomnou 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 odstrániť.

8.5 Objednávatel‘ je povinný zistené vady Diela u Zhotovitel‘a uplatniť kedykol‘vek počas
plynutia záručnej doby pĺsomnou formou (d‘alej len „Oznámenie vád) spolu so
stručným popisom vád.

8.6 Volbu nároku, ktorý si Objednávatel‘ vo vzťahu k vade uplatňuje a primeranú lehotu,
v ktorej má Zhotovitel‘ poskytnúť zvolené záručné plnenie oznámi Objednávatel‘
Zhotovitelovi v Oznámení vád.

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

8.8 Zhotovitel‘ sa zavázuje začať s odstraňovanĺm vád Dieta v priebehu maximálne troch
(3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a
v prĺpade haváriĺ ihned‘ odo dňa Oznámenia vád Objednávatel‘om, a to bez nároku na
úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý
písomnou formou najviac však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov
do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín odo dňa
Oznámenia vád Objednávatel‘om. Počas odstraňovania vád, ktoré spósobili
prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa Zhotovitel‘ zaväzuje zabezpečit‘ prevádzku
týchto zariadenĺ náhradným riešením, pokým neodstráni vady, ktoré ich zaprĺčinili, a
to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak Zhotovitel‘
neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávatel‘ právo nechať tieto
vady odstránit‘ tretou osobou podl‘a vlastnej volby a na náklady Zhotovitel‘a. Výška
ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami
Zhotovitel‘a. Táto cena prác vykonaných tret‘ou osobou bude uplatnená voči
Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z
celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávatel‘ je zároveň oprávnený požadovať od
Zhotovitel‘a aj zaplatenie všetkých škód vzniknutých v dósledku vád a akýchkol‘vek
nákladov, ktoré v súvislosti s výskytom vady Objed návatel‘ vynaložil.

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

ČI.9
Zmluvné pokuty

9.1 Objednávatel‘ si móže v prĺpade čo i len čiastočného omeškania Zhotovitel‘a /s vykonaním Diela ako celku alebo jeho jednotlivej časti v termínoch uvedených ‘I
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v Článku 4 bod 4.1 Zmluvy uplatniť u Zhotovitel‘a zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %
z Ceny Dlela, za každý aj začatý deň omeškania, aj formou vystavenia faktúry
splatnej do 3 dní od jej doručenia Zhotovitelovi.

9.2 Objednávateľ si móže v prĺpade, že Zhotovitel‘ neodstráni vady a nedorobky Dlela
riadne a včas, uplatniť u Zhotovitel‘a zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto
eur) za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu Diela osobitne až do doby
odstránenia reklamovaných vád, aj formou vystavenia faktúry splatnej do 3 dní Od jej
doručenia Zhotovitelovi.

9.3 Objednávatel‘ si móže v prípade, že Zhotovitel‘ poruší povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy týkajúce sa BOZP, OPP a/alebo ochrany životného prostredia, uplatnit‘
u Zhotovitel‘a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela za každý jednotlivý
prípad porušenia osobitne, aj formou vystavenia faktúry splatnej do 3 dní od jej
doručenia Zhotovitelovi. Pre prípad pochybnostĺ zmluvné strany ustanovujú na účely
zmluvných pokút aj (nielen) tieto povinnosti Zhotovitel‘a v oblasti BOZP:
nedodržiavanie pokynov a platných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, nedodržiavanie zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri
práci a bezpečného správania na pracovisku a určených pracovných postupov;
nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariaden
a mých ochranných opatrení; používanie nebezpečných pracovných a
technologických postupov pri výkone prác; pohyb mých pracovníkov Zhotovitel‘a po
pracovisku, než akí boli nahlásení Objednávatel‘ovi a oboznámení s podmienkami
bezpečnej práce; vykonávanie činnostĺ, na ktoré nemajú pracovnĺci Zhotovitel‘a
prĺslušnú odbornú, prĺpadne zdravotnú spósobilost‘; výkon prác pod vplyvom
alkoholu alebo omamných a psychotropných látok; nedodržiavanie ustanovenĺ plánu
BOZP, ak je na Dielo spracovaný. ‘

9.4 Objednávatel‘ si möže v prípade, že Zhotovitel‘ poruší povinnosti vyplývajúce z Clánku
5 bod 5.26 a/alebo z Clánku 13 bod 13.4 Zmluvy, uplatniť u Zhotovitel‘a zmluvnú
pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý jednotlivý prĺpad porušenia
osobitne, aj formou vystavenia faktúry splatnej do 3 dní od jej doručenia
Zhotovitelovi.

9.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút je Objednávatel‘
oprávnený požadovať od Zhotovitel‘a v prípade porušenia niektorej z ostatných
povinnostĺ Zhotovitel‘a podIa tejto Zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je
sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty: (i) vo výške
0,05 % z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania Zhotovitel‘a so splnením
povinností podl‘a tejto Zmluvy (pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné
omeškanie) až do ich riadneho splnenia, alebo (ii) vo výške 0,25% z Ceny Diela, pri
tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napravit‘ dodatočným riadnym
plnenĺm zo strany Zhotovitel‘a, aj formou vystavenia faktúry splatnej do 3 dní od jej
doručenia Zhotovitelovi.

9.6 Ak Objednávatel‘ neuhradí faktúru v stanovenom termíne v zmysle Článku 7. bod 7.3
tejto Zmluvy, má Zhotovitel‘ právo uplatniť si u Objednávatel‘a nárok na zaplatenie
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, najviac
však do 5% z Ceny Dlela.

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávatel‘ je oprávnený jednostranne započítat‘
zmluvnú pokutu alebo akýkol‘vek iný peňažný nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy
a/alebo z právnych predpisov voči Cene Dlela alebo jej časti alebo akémukol‘vek
mému peňažnému nároku Zhotovitel‘a voči Objednávatel‘ovi.

9.8 Uplatnenĺm zmluvných pokút podIa tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávatel‘a
na náhradu škody, ktorá mu vznikla z nesplnenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou
pokutou, v plnej výške. Uplatnenĺm zmluvných pokút podl‘a tejto Zmluvy nie sú
dotknuté ani ostatné práva Objednávatel‘a vyplývajúce zo Zmluvy.

9.9 V súvislosti s nárokom na náhradu škody sa pre vylúčenie pochybností uvádza, že
Objednávatel‘ si möže u Zhotovitel‘a uplatniť aj nárok na náhradu škody, ktorá
Objednávatel‘ovi vznikne v súvislosti s uložením sankcie zo strany akéhokol‘vek
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príslušného orgánu pre porušenie akejkol‘vek povinnosti Zhotovitel‘a vyplývajúcej zo
Zmluvy aj formou vystavenia faktúry splatnej do 3 dní od jej doručenia Zhotovitelovi.

Či. 10
Vyššia moc

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za VyššiU moc považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle
od vóle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladat‘, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku závázku túto prekážku predvídala, napríklad
vojnový stav, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, vyhlásenie núdzového stavu.

10.2 Ani jedna zo 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
predvĺdať,

c) prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabránit‘, vyhnúť ani ich prekonat‘.
10.3 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, ked‘ povinná strana bola

v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla zjej hospodárskych pomerov.
10.4 V prípade, keď niektorá zmluvná strana zistí, že z dóvodu vyššej moci nebude

schopná plniť si svoje povinnosti podl‘a Zmluvy, je povinná o tom bezodkladne
informovat‘ druhú zmluvnú stranu. Toto oznámenie musí byť pĺsomné a musí
obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a ich možných dósledkoch pre
vykonanie Diela. V prípade, že tieto dövody pominú, bude dotknutá zmluvná strana
opátovne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a zároveň bude pokračovať
v plnení povinností 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 vzťahu k
predmetu, Cene Diela a času plnenia. Ak nedöjde k dohode, má ktorákol‘vek zo
zmluvných strán právo odstúpit‘ od Zmluvy.

či. 11
Doručovan je

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

11 .2 Všetky pĺsomnosti sa považujú za doručené aj v prĺpade neprevzatia zásielky (v
prĺpade doručovania poštou alebo kuriérom, napr. ak sa zásielka vráti
Objednávatel‘ovi spát‘ s poznámkou „adresát neznámy“, „nevyzdvihnuté v odbernej
lehote‘, „adresát odmietol zásielku prevziať‘, „adresát sa odst‘ahoval‘ alebo inou
obdobnou poznámkou znamenajúcou neúspešné doručenie zásielky) 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), ľ
móžu byt‘ doručované aj e-mailom na adresy dohodnuté v Zmluve alebo oznámené / /

IV!
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druhej zmluvnej strane. V prĺpade doručovania podIa predchadzajúcej vety tohto
bodu Zmluvy, druhá zmluvná strana bezodkladne potvrdĺ doručenie preukázatel‘nou
formou. Pre vylúčenie pochybnostĺ sa uvádza, že nesplnenie tejto povinnosti
nezakladá fikciu nedoručenia takejto pĺsomnosti alebo prejavu vóle zmluvnej strany.

11.4 Na účely vykonávania ustanovení tejto Zmluvy sú oprávnenými resp. kontaktnými
osobami (ďalej len „Oprávnené osoby“) nasledovné osoby:

za Zhotovitel‘a:
Vo veciach technických:
Milan Hurban, konatel‘
Telefón: 0903429322
E-mail: milan.hurban@diossro.sk

Vo veciach zmluvných:
Milan Hurban, konatel‘
Telefón: 0903429322
E-mail: milanhurban@diossro.sk

za Objednávatel‘a:
Vo veciach technických:
Ing. Jozef Martinkovič - vedúci odboru správy majetku
tel.: +421 948 020 597
e-mail: iozef.martinkovicbvsassk

Vo veciach zrnluvných:
Ing. Emerich Sinka - člen predstavenstva, finančný riaditel‘
Telefón: 0248253544
E-mail: emerich.sinka@bvsas.sk

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

Či. 12
Zachovanie dóvernosti informácií a ochrana osobných údajov

12.1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o akýchkol‘vek informáciách a
údajoch (bez ohl‘adu na to, či sú také údaje alebo informácie komerčnej, marketingovej,
obchodnej, finančnej, technickej alebo inej povahy), týkajúcich sa zmluvných strán a
podmienok tejto Zmluvy, ako aj o akýchkol‘vek informáciách a údajoch poskytnutých
druhej zmluvnej strane v rámci rokovaní o uzatvorení tejto Zmluvy, ako aj pri plnení tejto
Zmluvy, okrem prípadov ak je to potrebné na napinenie predmetu a účelu tejto Zmluvy
(d‘alej len „Dóverné informácie“).

12.2. Medzi Dóverné informácie nepatria informácie, ktoré:
a) sa stali verejne prístupné bez zavinenia príjemcu Dóverných informácií,

b) sú už známe pred ich poskytnutím prĺjemcovi Dóverných informácií za
predpokiadu, že príjemca ich dostal oprávnene,

c) príjemca Döverných informácií dostal od tretej strany, ktorá podIa vedomia
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príjemcu Dóverných informáciĺ tiež nie je zmluvnou stranou podliehajúcou
podobnej dohode o utajení,

d) boli vypracované nezávisle druhou zmluvnou stranou bez porušenia
záväzkov mlčanlivosti uvedených v tejto Zmluve.

12.3. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby Dóverné informácie neboli poskytnuté
akejkol‘vek tretej strane bez predchádzajúceho pĺsomného súhlasu druhej zmluvnej
strany. Povinnost‘ zachovať mlčanlivost‘ v zmysle tohto článku Zmluvy sa neuplatňuje
v prípade, ak je niektorá zo zmluvných strán povinná, podIa všeobecne závázného
predpisu alebo súdneho alebo správneho rozhodnutia, alebo za účelom vyriešenia
akéhokol‘vek sporu, ktorý rozhoduje súdny alebo správny orgán, poskytnúť akékol‘vek
Dáverné informácie príslušnému súdnemu alebo správnemu orgánu; v prípade
akéhokol‘vek takéhoto poskytnutia musí zmluvná strana poskytujúca takéto Dóverné
informácie vyvinúť rozumné úsilie, aby daný orgán neposkytol Dóverné informácie
tretím stranám, najmä tým, že riadne označí Dóverné informácie ako predmet
obchodného tajomstva.

12.4. Povinnosť mlčanlivosti v zmysle tohto článku Zmluvy sa tiež neuplatňuje v prípade, ak
niektorá zmluvná strana poskytne Dóverné informácie svojim riaditel‘om, konatel‘om,
spoločníkom alebo bankám alebo finančným inštitúciám, alebo svojim odborným
poradcom, za predpokladu, že tieto osoby budú potrebovať poznať tieto Dóverné
iriformácie a tieto osoby budú riadne oboznámené príslušnou zmluvnou stranou o
záväzku mlčanlivosti v súvislosti s Dövernými informáciami.

12.5. Povinnosť zachovávat‘ mlčanlivosť podIa tohto článku Zmluvy pretrváva aj po
ukončenĺ tejto Zmluvy bez časového obmedzenia, pokial‘ sa Dóverné informácie
nestanú verejne známe akýmkol‘vek mým spósobom ako prostredníctvom
nedbanlivosti, úmyselného činu alebo porušenia povinnosti alebo záväzku
ktorejkol‘vek zmluvnej strany v zmysle tejto Zmluvy.

12.6. Osobné údaje sú vzmysle zákona č. 1812018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“) údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatel‘nej
fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe
všeobecne použitel‘ného identifikátora, mého identifikátora, ako je naprĺklad meno,
priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na
základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej len „Osobné
údaje“).

12.7. Pokial‘ budú zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy
spracúvať aj Osobné údaje fyzických osób z prostredia druhej zmluvneJ strany, sú
povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov,
najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osöb pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadeflie O ochrane
údajov) (d‘alej len „GDPR“) a Zákon o ochrane osobných údajov, ako aj mé zákony,

nariadenia a štandardy, a to vždy v ich v aktuálnom znení.

12.8. Na strane Objednávatel‘a je možné kontaktovat‘ osobu zodpovednú za Osobné údaje /
na qdpr(bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadväzujúce // /
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podklady, vrátane v nich uvedených Osobných údajov fyzických osób, evidovať
a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné
údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných, BOZP a/alebo podobných
predpisov, napr. na účely doručenia faktúry prĺslušnému pracovnĺkovi 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 [podl‘a čI.
6 ods. 1 pĺsm. f) GDPR], napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi
druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením Zmluvy.

12.9. Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky prĺslušné
preventĺvne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate
alebo zničeniu Osobných údajov. Pokial‘ sa Osobné údaje jednej zmluvnej strany
stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá
zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomit‘ dotknutú zmluvnú stranu o
danom neoprávnenom 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 prípadoch je zmluvná
strana povinná vykonat‘ všetky prĺslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej
zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súfade s týmto ustanovením
pri každom spracovaní Osobných údajov, ktoré sú súčasťou Zmluvy.

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 Dieio včas v zmysle Zmluvy;
b) Dielo je Zhotovitel‘om vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá

požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo prĺslušným normám a právnym
pred pisom;

c) Zhotovitel‘ prestane splňat‘ 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 omeškanĺ s vykonanĺm Dieia viac ako 15 dní;
e) Zhotovitel‘ uzavrie zmluvu so subdodávatel‘om alebo zmení subdodávatel‘a bez

predchádzajúceho pĺsomného súhlasu Objednávatel‘a a/alebo neukončí
spoluprácu na zhotovovaní Diela s odmietnutým subdodávatel‘om a/alebo
nevykoná všetky potrebné úkony na zrušenie odmietnutej subdodávky
podia Clánku 5 bod 5.11 Zmluvy;

f) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotovitel‘a robĺ 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 dóvodná obava, že pokles personálnych a technických kapacĺt na

strane Zhotovitel‘a móže smerovat‘ k ohrozeniu alebo obmedzeniu plnenia
záväzkov zo Zmluvy;

j) poškodzuje dobré meno a oprávnené Záujmy Objed návatel‘a;
k) Zhotovitel‘ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplnĺ riadne a včas

svoje povinnosti podia Zmiuvy;
1) bob začaté exekučné konanie na majetok Zhotovitei‘a aiebo Zhotovitel‘ vstúpii do

iikvidácie;



m) podl‘a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení bol
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotovitel‘a alebo bol podaný
návrh na povolenie reštrukturalizácie Zhotoviteľa.

13.2 Zhotovitel‘ je oprávnený odstúpit‘ od Zmluvy iba v prípade, ak

a) Objednávatel‘ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou
splatnej časti Ceny Dlela; alebo

b) Objednávatel‘ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany
Zhotovitel‘a s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia
porušuje ustanovenia Zmluvy.

13.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mat‘ písomnú formu a musĺ byt doručené druhej
zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia pĺsomného odstúpenia.
Dásledky odstúpenia od Zmluvy sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva
nedotknuté.

13.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotovitel‘ povinný najneskór do troch
(3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratat‘ miesto vykonania Dlela a
protokolárne odovzdať Objednávatel‘ovi všetky ved a doklady prevzaté od neho za
účelom zhotovovania Dlela, ako aj potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy
vykonaných častí Dlela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí
Diela urči Objednávatel‘ a termĺn tohto prevzatia vhodným spásobom oznámi
Zhotovitelovi, pričom Zhotovitel‘ je povinný Objednávatel‘om stanovený termĺn
rešpektovať.

13.5 Aj po skončení zhotovovania Dlela podIa Zmluvy, sa Zhotovitel‘ zaväzuje poskytnúť
Objednávatel‘ovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší
priebeh zhotovovania Dlela nebol žiadnym spósobom dotknutý a/alebo znemožnený.
Vopčnom prípade Zhotovitel‘ zodpovedá Objednávatel‘ovi za škodu, ktorá mu tým
vznikla.

13.6 Pni predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v
súlade s ustanoveniami platnými pre niadne odovzdanie a prevzatie Dlela, pničom 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 Dlela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dób podl‘a Zmluvy.

Či. 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 prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom
znení. Zmluva nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podIa
ustanovení 47a zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak
Zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa jej uzatvorenia na webovom sídle
Objednávatel‘a, Zhotovitel‘ sa zaväzuje bezod kladne upovedomiť Objednávatel‘a
o tejto skutočnosti a zároveň je oprávnený podať návrh na zverejnenie Zmluvy v
Obchodnom vestníku.

14.2 Menit‘ a dopÍňať text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných 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
pnávach a povinnostiach zmluvných strán týkajúcich sa predmetu plnenia v zmysle /
Zmluvy.
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14.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť,
výklad alebo zrušenie, prednostne rokovaním a vzájomnou dohodou zmluvných
strán. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu o spore, ktorákol‘vek zo zmluvných
strán je oprávnená podať žalobu na súd.

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

14.6 Zmuvné strany sa pokial‘ ide o úpravu práv a povinností zo Zmluvy týmto výslovne
dohodli na použití právneho poriadku SR. Práva a povinnosti výslovne neupravené
Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných
právnych predpisov.

14.7 Táto Zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z
ktorých dve (2) vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie si
ponechá Zhotovitel‘.

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

14.9 Neoddelitel‘nou súčasťou tejtoZmluvyje nasledovná príloha:
príloha č. 1 - Cenová ponuka Zhotovitel‘a.

V Bratislave, dňa: 1 84, 2021 V Malackách, dň.,.

D.O s.r.o
Peziniki 54, 901 01 Maac
IČO: 34116311 DIČ 2u2ÜJ9O

iČ DPH: SK20203l9O!
Za Objednávatel‘a: Za Zhotoviteľa: -2-

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s. DIOS, s.r.o

Í (

•ýšovská48 5 I

Ing. Emerich Šinka Milan Hurban,
člen predstavenstva, konatel‘,
finančný riaditel‘, na základe štatútu predstavenstva
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Od:
DIOS s.r.o.
MHan Hurban
Pezinská 54
90101 MALACKY
e-mail: rozpoctvmalackv(diossro.sk
mobil: 0903 429 322

Cenová ponuka Č. 2021/109 zo dňa 25.03.2021

Ponuka na dodávku a oživenie reguiaČnej stanice BVS Malacky. Ponuka bola vypracovaná na základe

obhliadky a nami vytvorenej schémy. Technická ponuka zohľadňuje a striktne dodržiava platné štandardy spoločnosti

SPP - distribúcia. a.s., plamú legislativu a zohl‘adauje dlhoročné skúsenosti zodpovedných odborných pracovnJkov

spoločnosti DIOS, s.r.o. l%alacks výstavbou. rekonštrukciou; opravou a servisom regulačných stanic plynu.

Technická špecifikácia

1.RZ

Technický rozsah:

Dodávka a oživenie regulaČnej stanice plynu v prevedení dvojradová — jednostupňová. Ponuka zahřňa

kompletnú dodávku technologického celku spolu s uspósobenim na platnů legislatívu týkajúcu sa

energetiky, súvisiacich zákonov, vyhlášok. nariadení, technických noriem a platných štandardov.

Pln nina! = 90 kPa
2,5 kPa

= 2.5 kPa

Popis prác a technológie:

4. Demontáž nevyhnutnej Časti technológie.

4. Na vstupe do RZ bude osadený izolaČný spoj, medziprírubová klapka so závitovými okami DN5O.

4. Za klapkou bude osadený jeden plynový fiker.

4. Za filtrom bude potrubie rozvetvené do dvoch identických rád, ktoré budú pozostávať z guľového uzáveru

DN25, regulátora R25 a medziprirubovej uzatváracej klapky DN4O.

4. Prvá reguiaČná rada bude dopojená do zberníka pred póvodnými tromi kusmi plynomerov G6. Zberník aj

plynomery G6 zostanú na mieste bez zásahu.

4. Druhá regulaČná rada bude na výstupe z regulácie dopojená na póvodný plynomer G tO ohraničený

meziprírubovými klapkami DN4O. Za výstupnou klapkou za plynomerom bude potrubie dopojené do

stávajúceho výstupu v miestnosti technológie.

/

Pre:
Bratislavská vodárenská spolonos a.s.
p. Kolla
Prešovská 48
82646 Bratislava

P2-yn*up

P3.vy,tup

Í
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4 Technológia bude dovybavená drobnými uzatváracími a ovládacími zariadeniami spolu s meracími

prístrojmi nutnými na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky v súlade s platnou legislatívou.

4 Technológia bude umiestnená v póvodnej miestnosti technológie.

4 Technológia bude povrchovo upravená polyuretánovým náterom a lakům.
SúČastou bude odstránenie demontovaných Časti původnej tevhnológÍe.

4 Služby:
‘ Konštrukěná dokumentácia plynnej Časti vrátane odsúhlasenia na TI SR v zmysle zákona

124/2006 Z.z. a vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z.
I Doprava technológie regulačného zariadenia.
I Funkčná skúška plynovej Časti v zmysle zákona 124/2006 Z.z., vykonávacej vyhlášky 508/2009

Z.z. a STN EN 12186
I Východisková revízia plynnej Časti
I Východisková revízia vodivého pospojovania

Uvedenie regulačnej stanice do prevádzky
I Zaškoienie obsluhy prevádzkovateľa
I Odovzdanie sprievodno technickej dokumentácie

PonukovÁ cena
Strolnotedinologická Časť: 6 071,00 E bez DPH

Cenová ponuka neobsahuje;
4 Akékoľvek stavebné práce alebo úpravy budovy technológie

4 Meranie množstva plynu.

Platnost‘ cenovej ponuky je šesťdesiat dní.

Malacky 25.5.2021
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