Veolia Energia Slovensko, a.s

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Einsteinova 21, Digital Park I
851 01 Bratislava

Váš list zn./zo dňa:

Výzva na predkladanie návrhov na uzatvorenie zmluvy

Naše číslo:

Vybavuje: N. Lehotayová

Bratislava, dňa: 25.02.2021

1. Vyhlasovateľ súťaže:
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Sídlo: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 1188/B
IČO: 35 702 257
DIČ: 2020341092
IČ DPH: SK2020341092
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK94 1100 0000 0026 2600 0466, SWIFT (BIC): TATRSKBX
2. Kontaktné miesto:
C - Shop, spol. s r.o.
Ing. Nikola Lehotayová
Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Tel: +421 908 929 402, e-mail: nikola.lehotayova@veolia.com
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS):
Najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na práce s názvom „Inštalácia efektívnejšieho kotla na
KOT K-19, MČ Dúbravka , Bratislava“.
Presný popis predmetu a ostatných podmienok je uvedený v súťažných podmienkach OVS.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Zmluva o dielo.
Ďalšie spresnenia obchodných podmienok týkajúcich sa predmetu obchodnej verejnej súťaže sú
spresnené a definované v súťažných podmienkach.
5. Podmienky účastí v súťaži:
5.1. Navrhovateľ je povinný predložiť doklady a listiny za účelom preukázania spôsobilosti plniť
predmet zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podmienkach:
a) vyhlásenie navrhovateľa podpísané štatutárnym orgánom navrhovateľa (viď Príloha č.1
súťažných podmienok):
- o súhlase so súťažnými podmienkami OVS,
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- o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v súťažnom návrhu,
- že predkladá iba jeden súťažný návrh a nie je v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom iného navrhovateľa alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku,
- že sa nezúčastnil na príprave súťažných podmienok alebo na príprave inej dokumentácie k
tejto OVS,
b) vyhlásenie navrhovateľa podpísané štatutárnym orgánom navrhovateľa, že spĺňa nižšie
uvedené podmienky týkajúce sa jeho osobného postavenia (viď Príloha č.1 súťažných
podmienok):
- na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku,
- dodávateľ ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
alebo teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
za trestný čin obchodovania s ľuďmi, za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie,
- nemá daňové nedoplatky,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností,
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola jeho subdodávateľom,
- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok,
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia súťaže závažného porušenia
povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného
práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia.
c) doklady preukazujúce osobné postavenie navrhovateľa - originály alebo úradne overené
kópie (pričom musí byť zabezpečené, aby nedošlo k porušeniu druhej vety § 8 ods. 2 zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení):
i)

výpis z registra trestov členov štatutárnych orgánov navrhovateľa,

ii)

doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu vo vzťahu k predmetu OVS,

d) zoznam prác rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky uskutočnených za
predchádzajúce tri (3) roky (2018, 2019, 2020) s uvedením kontaktných údajov zákazníka
(vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na overenie predložených referencií), cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
Navrhovateľ musí preukázať, že zrealizoval práce s požadovaným alebo obdobným
predmetom zákazky, ktorých zmluvná cena najmenej za jednu zmluvu v období 2018 - 2020
bola minimálne za 30 000 EUR bez DPH,
e) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác - prehľad (zoznam),
f)

zoznam dodávanej technológie vrátane technických listov,
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g) oprávnenie na nakladanie s odpadom (prípadne registrácia pre zber a prepravu odpadu),
nakladanie s odpadom bude nacenené v rámci ceny diela,
h) návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Výzvy
a súčasne tvorí časť D – Náležitosti zmluvných obchodných podmienok súťažných podmienok,
i)

ostatné návrhy navrhovateľa (na samostatnom liste) vo forme doplnku obchodných
podmienok, ktoré sa odlišujú od obsahu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá (v súlade s §283
Obch. zákona) a ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Výzvy a súčasne tvoria časť D - Náležitosti
zmluvných obchodných podmienok súťažných podmienok

j)

poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
vrátane poistenia zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom, v zmysle
podmienok uvedených v návrhu zmluvy o dielo (Príloha č. 1 tejto Výzvy a súčasne časť D –
Náležitosti zmluvných obchodných podmienok súťažných podmienok)

k) položkovitý rozpočet s uvedením jednotkových cien, v prípade použitia výkazu výmer je
zakázané meniť alebo mazať stĺpce a riadky,
l)

samostatne uviesť cenu za dodávky a práce, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, ale sú
zrejmé z výkresovej a textovej časti projektovej dokumentácie, resp. boli zistené pri
obhliadke existujúcej stavby.

m) navrhovaný harmonogram jednotlivých prác podľa jednotlivých profesií s akceptovaním
termínu uvedenia zariadení do prevádzky umožňujúcej dodávku tepla v automatickom
režime- do 31.08.2020,
n) uvedenie záručných podmienok na vykonanie diela, pričom vyhlasovateľ požaduje
poskytnutie záruky v minimálnej dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov na použitý materiál
a šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané práce,
o) pokiaľ návrh obsahuje dodávky prác od subdodávateľských organizácií, vyhlasovateľ požaduje
uviesť v návrhu ich zoznam s popisom dodávaných prác.
5.2.

Všetky doklady musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. Doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti navrhovateľov so sídlom mimo územia SR musia byť predložené v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem
dokladov v českom jazyku. V prípade, ak doklady predkladá skupina navrhovateľov, preukazuje sa
splnenie požadovaných podmienok spoločne s výnimkou dokladov podľa bodu 5.1 ods. c) písm. i)
a ii), ktoré predkladá každý člen skupiny navrhovateľov. V prípade ak navrhovateľ využije na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí navrhovateľ preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti.

5.3.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.

6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovateľ je povinný predložiť návrh v lehote na predkladanie ponúk, a to výhradne elektronicky
cez elektronický nákupný systém skupiny Veolia Energia na Slovensku - €L€NA II. Pokiaľ
navrhovateľ nie je v systéme registrovaný, je potrebná registrácia na linku: https://www.veskelena.sk/Account/Registration. Predloženie ponuky v tomto systéme je jednoduché. Návod nájdete v
časti Nápoveda po úspešnej registrácii do systému;
Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach OVS.
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7. Lehota podávania návrhov:
Súťažný návrh je možné predložiť do: 19.03.2021 (vrátane) do 14:00 hod.
Po uplynutí tejto lehoty, predložené súťažné návrhy nebudú hodnotené a navrhovateľ bude vylúčený
zo súťaže.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Do 19.04.2020. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
9. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
10. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu len s takým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti,
vrátane podmienok účasti, uvedených v súťažných podmienkach a súčasne splnil všetky kritériá
vyhodnotenia návrhov, uvedené v súťažných podmienkach a zároveň bol jeho návrh vybratý za
víťazný. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a
takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového
návrhu po každej etape rokovaní. V prípade viacerých etáp rokovaní a ponukových kôl, vyhlasovateľ
vopred navrhovateľom oznámi, že cenový návrh, ktorý budú predkladať bude finálnym cenovým
návrhom.
Úspešný navrhovateľ alebo navrhovatelia sú povinní poskytnúť vyhlasovateľovi OVS súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do siedmych (7) kalendárnych
dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia OVS. Ak úspešný navrhovateľ odmietne
uzatvoriť zmluvu alebo nesplní podmienku uzatvorenia zmluvy do siedmych (7) kalendárnych dní odo
dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia OVS, ktorou ho vyhlasovateľ OVS vyzve na
uzatvorenie zmluvy, vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý
sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak navrhovateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, odmietne
uzatvoriť zmluvu alebo nesplní podmienku uzatvorenia zmluvy do siedmych (7) kalendárnych dní odo
dňa odoslania výzvy, ktorou ho vyhlasovateľ OVS vyzval k uzatvoreniu zmluvy, vyhlasovateľ OVS si
vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené
podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a/alebo neuzavrieť zmluvu so
žiadnym z navrhovateľov bez uvedenia dôvodu, ďalej v prípade, ak ponuková cena v návrhu
presahuje predpokladané rozpočtované výdavky vyhlasovateľa na tento projekt, v prípade, ak
technické riešenie projektu nezodpovedá očakávaniam a potrebám vyhlasovateľa, v prípade, ak
ekonomické parametre projektu nedosahujú očakávané hodnoty návratnosti a v prípade, ak nastanú
nepredvídateľné okolnosti a podstatné zmeny, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú
rozhodovanie o predmete OVS. V prípade, ak napriek splneným požiadavkám vyhlasovateľa (podľa
súťažných podmienok) žiadny predložený návrh v dostatočnej miere nezabezpečí technické riešenie,
ktoré vyhlasovateľ považuje za technicky najvhodnejšie, má vyhlasovateľ právo pokračovať v
rokovaní o uzatvorení zmluvy s navrhovateľom, ktorého technické riešenie sa najviac približuje
očakávaniam vyhlasovateľa. Tento akt však vyhlasovateľa nezaväzuje predmetnú zmluvu s týmto
navrhovateľom aj uzatvoriť.
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11. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia
sami znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.
12. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy:
Predmet súťaže a ďalšie zmluvné podmienky jeho realizácie budú upravené v zmluve o dielo, ktorá
tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy
13. Ďalšie informácie:
Súťažné podmienky a podklady k vypracovaniu návrhu (projektová dokumentácia) sú pre
navrhovateľov k dispozícií v systéme €L€NA II na webovej stránke: https://www.vesk-elena.sk/
Ponuku môže predložiť len registrovaný uchádzač. Pokiaľ uchádzač nie je registrovaný, je potrebná
registrácia na linku: https://www.veskelena.sk/Account/Registration.

V Bratislave, dňa 25.02.2021

Ing. Peter Kurilla, PhD.
senior manažér pre CZT - región Západ

Prílohy:
Príloha č. 1 - Vzor zmluvy, ktorá bude uzatvorená s víťazným uchádzačom na predmet OVS „Inštalácia
efektívnejšieho kotla na KOT K-19, MČ Dúbravka, Bratislava“
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Príloha č. 1:
Vzor zmluvy, ktorá bude uzatvorená s víťazným uchádzačom na predmet OVS „Inštalácia
efektívnejšieho kotla na KOT K-19, MČ Dúbravka, Bratislava“
ZMLUVA O DIELO:
„Inštalácia efektívnejšieho kotla na KOT K-19, MČ Dúbravka, Bratislava“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:
(ďalej len „Zmluva“)
Číslo Zmluvy u Objednávateľa:
Číslo Zmluvy u Zhotoviteľa:
__________________________________________________________________________________

Objednávateľ:
Obchodná spoločnosť:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo:
Einsteinova 21, 851 05 Bratislava
IČO:
35 702 257
Zapísaná v:
OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1188/B
Zastúpená:
Ing. Peter Dobrý, generálny riaditeľ na základe plnej moci
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu:
SK94 1100 0000 0026 2600 0466
DIČ/ IČ DPH:
2020341092/ SK7020000097
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ
Obchodná spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná v:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ/ IČ DPH:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tejto Zmluve nazývaní spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo
ako „Zmluvná strana“
Článok I
ÚČEL A PREDMET ZMLUVY
1. Objednávateľ má záujem zrealizovať pre svojho klienta investičnú akciu s názvom „Inštalácia
efektívnejšieho kotla na KOT K-19, MČ Dúbravka, Bratislava“. Za týmto účelom Objednávateľ
vyhlásil Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „Súťaž“). Táto Zmluva sa uzatvára na základe Súťaže,
pričom vychádza z cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa bude doplnené (ďalej len „Ponuka“). Účelom
Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri vykonaní diela, ako je definované
v nasledujúcich ustanoveniach Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa nasledovné dielo: „Inštalácia
efektívnejšieho kotla na KOT K-19, MČ Dúbravka, Bratislava“ (ďalej len „Dielo“). Súčasťou Diela je
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tiež vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby.
3. Presná špecifikácia Diela a podmienky jeho vykonania sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy:
Špecifikácia Diela (ďalej len „Špecifikácia Diela“). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a Objednávateľovi
odovzdať kompletné funkčné Dielo zodpovedajúce Špecifikácii Diela a ďalším podmienkam
dohodnutým v Zmluve.
4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za riadne vykonané a odovzdané
Dielo cenu podľa článku VI Zmluvy a poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú
na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Predpokladaný rozsah súčinnosti Objednávateľa
a presný rozsah plnení, ktoré je povinný poskytnúť Objednávateľ na vyhotovenie Diela je uvedený v
Špecifikácii Diela.
Článok II
MIESTO VYKONANIA DIELA
1. Miestom vykonania Diela je kotolňa K-19, ulica Pri kríži v MČ Bratislava Dúbravka (ďalej len „Miesto
vykonania diela“).
2. Miesto vykonania Diela bude Zhotoviteľovi sprístupnené najneskôr ku dňu nástupu na vykonanie
Diela, o čom poverení zástupcovia Zmluvných strán vyhotovia a podpíšu Protokol o odovzdaní miesta
realizácie.
Článok III
ČAS VYKONANIA DIELA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať do 31.08.2021. Ďalšie termíny vykonania Diela sú
upravené v Harmonograme, ktorí tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“).
2. Presný nástup na vykonanie Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi minimálne 3 dni vopred.
3. V prípade, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán zistí skutočnosti, ktoré bránia dodržaniu
Harmonogramu, alebo nasvedčujú tomu, že záväzné termíny podľa Harmonogramu vzhľadom na
doterajší priebeh vykonávania Diela nebudú dodržané, zaväzuje sa oznámiť tieto skutočnosti druhej
Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní od zistenia
tejto skutočnosti. Zmluvná strana, na strane ktorej tieto skutočnosti nastali, sa zaväzuje prijať bez
zbytočného odkladu opatrenia potrebné na urýchlenie vykonania Diela a dodržanie Harmonogramu.
Pokiaľ dodržanie Harmonogramu nie je možné, Zmluvné strany dohodnú úpravu Harmonogramu.
4. Pre komunikáciu ohľadom Harmonogramu vrátane predkladania a schvaľovania jeho zmien postačuje
forma elektronickej komunikácie a takto dohodnutý Harmonogram je pre Zmluvné strany záväzný.
5. Pokiaľ omeškanie s vykonaním Diela vzniklo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, odsúhlasením nového
Harmonogramu nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie s vykonaním Diela.
6. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo pred dohodnutým termínom odovzdania Diela, Objednávateľ prevezme
Dielo aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ je to v jeho prevádzkových možnostiach.

Článok IV
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
1. Zhotoviteľovi boli na účely prípravy Ponuky a pred uzavretím Zmluvy poskytnuté východiskové
podklady a údaje v podobe Podmienok obchodnej verejnej súťaže, vrátane projektovej dokumentácie
a tiež mu bola umožnená obhliadka na Mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že poskytnuté
východiskové podklady a údaje boli postačujúce na kvalifikované posúdenie povahy a potrebného
rozsahu Diela a vypracovanie Ponuky, ako aj uzatvorenie tejto Zmluvy.
Článok V
PRÁCE NAVIAC A PRACE MENEJ
1. Za správnosť a úplnosť technického riešenia Diela uvedeného v Ponuke tak, aby zodpovedal
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požadovanému výsledku t.j. vykonaniu Diela v súlade s touto Zmluvou zodpovedá Zhotoviteľ. Pokiaľ
sa zistí nevyhnutnosť dodávky dodatočných materiálov, prác, alebo služieb, ktoré sú potrebné pre
riadne vykonanie Diela (ďalej len „Práce naviac“), Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať tieto Práce naviac,
aj keď nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ má právo požadovať zaplatenie týchto Prác naviac len v prípade, ak preukáže, že
Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť potrebu vykonania týchto Prác
naviac pri príprave Ponuky.
3. Pokiaľ sa zistí a preukáže nevyhnutnosť Prác naviac podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ sa
zaväzuje oznámiť písomne túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, popísať dôvody
a rozsah Prác naviac, predpokladaný termín ich vykonania a cenovú ponuku vzťahujúcu sa na Práce
naviac podloženú rozpočtom (ďalej len „Oznámenie o Prácach naviac“). Objednávateľ sa následne
zaväzuje vyjadriť k Oznámeniu o Prácach naviac v lehote do päť (5) pracovných dní od doručenia.
V prípade nesúhlasu Objednávateľa s obsahom Oznámenia o Prácach naviac sa Zmluvné strany
zaväzujú rokovať o Prácach naviac. Zhotoviteľ sa v tomto prípade zaväzuje, že bude po dobu najviac
desať (10) pracovných dní od výskytu potreby týchto Prác naviac pokračovať v plnení podľa tejto
Zmluvy aj v prípade, ak v tejto dobe nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o Prácach naviac.
Po uplynutí desať (10) pracovných dní od výskytu potreby Prác naviac má Zhotoviteľ právo prerušiť
práce do dosiahnutia dohody o Prácach naviac. Na účely dohody Zmluvných strán ohľadom Prác
naviac postačuje forma komunikácie elektronickými prostriedkami a takto Odsúhlasené Práce naviac
sú pre Zmluvné strany záväzné.
4. Pokiaľ má jedna zo Zmluvných strán za to, že rozsah Diela ako je uvedený v tejto Zmluve nie je
nevyhnutné vykonať v plnom rozsahu, zaväzuje sa oznámiť písomne túto skutočnosť druhej Zmluvnej
strane a navrhnúť zmenšenie rozsahu Diela (ďalej len „Práce menej“) a zodpovedajúce zníženie ceny
Diela. Na postup odsúhlasovania Práv menej sa analogicky vzťahuje postup upravený pre Práce
naviac v predchádzajúcom odseku tohto článku Zmluvy.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Článok VI
CENA ZA VYKONANIE DIELA
Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/l996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách, v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za vykonanie Diela, ako aj splnenie všetkých ostatných
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je stanovená ako pevná cena vo výške bude doplnené EUR
bez DPH (slovom: bude doplnené euro) (ďalej len „Cena Diela“).
Cenu Diela tvoria jednotlivé položky Ceny Diela uvedené v Špecifikácii Diela.
Cena Diela a jej jednotlivé časti sú uvedené bez DPH a DPH k nim bude pripočítaná podľa zákona č.
222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“).
V Cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa vynaložené na vykonanie Diela s výnimkou
nákladov, ktoré sa touto Zmluvou výslovne zaviazal znášať Objednávateľ.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v plnej miere oboznámený s rozsahom a povahou Diela, a že s náležitou
starostlivosťou vyhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela.
Zmena Ceny Diela je možná len dohodou Zmluvných strán vo forme Dodatku k tejto Zmluve, alebo
postupom podľa článku V Zmluvy: Práce naviac a práce menej.
V prípade predčasného skončenia Zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá Zhotoviteľ sa Cena Diela zníži
a) o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom Dielo nebolo ku dňu skončenia Zmluvy vykonané a
b) o 10% z výslednej ceny Diela upravenej podľa bodu a) tohto ustanovenia Zmluvy.
Zhotoviteľovi v tomto prípade nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním
Diela obohatil podľa § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Článok VII
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Cenu Diela po riadnom vykonaní a odovzdaní
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Diela a uvedení diela do prevádzky. Prílohou faktúry bude písomný Odovzdávací a preberací protokol
(ďalej len „Protokol o odovzdaní Diela“).
Splatnosť faktúr je dohodnutá na štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
Objednávateľovi.
Faktúra ako daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa Zákona o
DPH.
Faktúra bude doručená v dvoch (2) vyhotoveniach do sídla Objednávateľa alebo elektronicky emailom na adresu: faktury-ves@veoliaenergia.sk, čo nevylučuje jej zaslanie na adresu sídla
Objednávateľa.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa o dobu opravy a doručenia riadnej faktúry
predlžuje doba splatnosti faktúry.
V prípade, ak bude Dielo prevzaté s výhradami podľa čl. IX ods. 3 písm. a) Zmluvy, a ku dňu splatnosti
faktúry nebudú všetky vady a nedorobky Diela odstránené, Objednávateľ má právo zadržať 10% z
ceny Diela (ďalej len „Zádržné“). Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi Zádržné do štrnásť (14) dní od
odstránenia vád a nedorobkov, na základe vyhotoveného Protokolu o odstránení vád a nedorobkov
podpísaného oprávneným zástupcom Objednávateľa.
Zhotoviteľ na účely ručenia za DPH podľa § 69 ods. 14 a §69b Zákona o DPH vyhlasuje, že ku dňu
podpisu Zmluvy:
a)
nemá nedoplatky na DPH,
b)
nenastali u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH podľa §
81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH,
c)
nie je vedený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa
§ 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom
Slovenskej republiky,
d)
jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom nie je
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Objednávateľa.
V prípade, ak dôjde k zmene ktorejkoľvek skutočnosti podľa písm. a) až d) tohto ustanovenia Zmluvy,
Zhotoviteľ sa zaväzuje do troch (3) dní túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi.
Pokiaľ je Objednávateľovi známe, že Zhotoviteľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v písm. a)
až d) odseku 7 tohto článku Zmluvy, má právo zadržať z fakturovanej Ceny Diela zádržné na DPH
(ďalej len „Zádržné na DPH“). Zádržné na DPH má Objednávateľ právo zadržať do výšky súčtu súm
DPH fakturovaných Zhotoviteľom Objednávateľovi a to z ktorejkoľvek faktúry vystavenej
Zhotoviteľom a použiť ho na prípadnú úhradu DPH podľa § 69b Zákona o DPH. Zádržné na DPH
Objednávateľ Zhotoviteľovi vyplatí, až keď mu Zhotoviteľ preukáže, že pominuli skutočnosti, ktoré
boli dôvodom zadržania Zádržného na DPH, prípadne ak správca dane vráti Objednávateľovi DPH
uhradenú za Zhotoviteľa. V prípade, ak Objednávateľ ako ručiteľ zaplatí za Zhotoviteľa nezaplatenú
daň úhradou alebo započítaním podľa § 69b ods. 1 alebo 6 Zákona o DPH, pričom na tento účel
nezadržal Zádržné na DPH, Zhotoviteľ súhlasí, aby Objednávateľ jednostranne započítal DPH
zaplatenú za Zhotoviteľa voči akejkoľvek pohľadávke, ktorá vznikne Zhotoviteľovi voči
Objednávateľovi. Pokiaľ Zádržné na DPH alebo započítanie vzájomných pohľadávok podľa tohto
ustanovenia Zmluvy nepostačovalo na vyrovnanie celej dane zaplatenej Objednávateľom podľa § 69b
ods. 1 alebo 6 Zákona o DPH, Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi ostávajúcu časť
zaplatenej dane formou náhrady škody. Toto ustanovenie Zmluvy sa vzťahuje na tú časť DPH, pri
ktorej nevzniká povinnosť Objednávateľa platiť DPH podľa čl. VI Zmluvy.
Pokiaľ je Objednávateľovi známe, že Zhotoviteľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v písm. a)
až d) odseku 7 tohto článku Zmluvy, má tiež právo odstúpiť od Zmluvy.

Článok VIII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYKONÁVANÍ DIELA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s náležitou
odbornou starostlivosťou.
9/20

2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonať Dielo:
a) v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a predpismi Európskej
únie bezprostredne záväznými na území Slovenskej republiky a tiež v súlade s ďalšími platnými
normami a štandardmi vzťahujúcimi sa na predmet tejto Zmluvy, čím sa rozumejú najmä
príslušné STN (ďalej len „Platná legislatíva“),
b) v súlade s internými predpismi Objednávateľa (ďalej len „Interné predpisy“) s ktorými bude
riadne oboznámený, pričom si je vedomý skutočnosti, že požiadavky uvedené v Interných
predpisoch môžu obsahovať prísnejšie požiadavky na kvalitu Diela a podmienky vykonávania
Diela, ako sú uvedené v Platnej legislatíve; pokiaľ vykonáva Dielo v priestoroch, objektoch, alebo
areáli Objednávateľa resp. klienta Objednávateľa (ďalej len „Objekt Objednávateľa“), tiež
v súlade s prevádzkovým poriadkom vzťahujúcim sa na Objekt Objednávateľa (ďalej len
„Prevádzkový poriadok“), ktorý tvorí súčasť Interných predpisov,
c) v súlade s pokynmi Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený uzatvoriť Zmluvu tohto znenia a vykonať Dielo a že Zhotoviteľ,
rovnako ako osoby, ktoré Zhotoviteľ použije na plnenie Zmluvy, t.j. jeho najmä zamestnanci,
subdodávatelia a zamestnanci subdodávateľov (ďalej len „Pracovníci Zhotoviteľa“) majú všetky
oprávnenia požadované Platnou legislatívou a zaväzuje sa informovať Objednávateľa v prípade, ak
z akéhokoľvek dôvodu takéto oprávnenie zanikne. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že Pracovníci
Zhotoviteľa spĺňajú všetky podmienky vyplývajúce z Platnej legislatívy upravujúcej pracovnoprávne
vzťahy, vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a legálneho zamestnávania.
Zhotoviteľ sa v súlade s Platnou legislatívou zaväzuje bezodkladne a v nevyhnutnom rozsahu
poskytnúť Objednávateľovi na požiadanie doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom
ktorých vykonáva plnenie podľa tejto Zmluvy.
4. Časti Diela môže Zhotoviteľ vykonať prostredníctvom subdodávateľa, pričom Zhotoviteľ má za
vykonanie Diela zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ starostlivo dbá na dodržiavanie štandardov kvality,
hygieny, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje najmä:
a. odo dňa odovzdania Miesta vykonania diela zabezpečiť na Mieste vykonania diela a pri
vykonávaní Diela plnenie povinností vyplývajúcich z Platnej legislatívy najmä pokiaľ ide o
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prevenciu pred požiarmi a ochranu životného prostredia,
b. dodržiavať Interné predpisy Objednávateľa a najmä Prevádzkový poriadok vzťahujúci sa na
príslušný Objekt Objednávateľa a tiež zabezpečiť, aby sa všetci Pracovníci Zhotoviteľa pred
nástupom na vykonanie Diela zúčastnili na poučení o znení Prevádzkového poriadku najmä
pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného
prostredia a ochrany pred požiarmi,
c. zaistiť pri plnení tejto Zmluvy bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Pracovníkov Zhotoviteľa,
ich vybavenie predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a pravidelné
oboznamovanie v zmysle predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
požiarmi,
d. zabezpečiť, aby sa Pracovníci Zhotoviteľa podrobili na vyzvanie Objednávateľa skúške
preukazujúcej nepožitie alkoholických a omamných alebo psychotropných látok, príp. inej
kontrole preukazujúcej splnenie podmienok uvedených v tomto čl. VIII ods. 5 Zmluvy,
e. oznámiť vznik každého pracovného úrazu okamžite Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mal
možnosť prešetriť okolnosti vzniku pracovného úrazu a vykonať potrebné zdokumentovanie,
f. prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb
nachádzajúcich sa v Objekte Objednávateľa a zamedzil vzniku akýchkoľvek škôd z hľadiska
zdravotného, ekologického, požiarneho a dopravného,
g. bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo
sťažuje realizáciu Diela a súvisiacich činností, alebo by mohla spôsobiť škodu Objednávateľovi
alebo tretím osobám, najmä ak ide o nedostatok týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia,
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h.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

nevnášať do Objektu Objednávateľa žiadne nebezpečné látky, alkohol, omamné a psychotropné
látky, pričom nebezpečné látky vnášať do Objektu Objednávateľa výlučne v prípade, ak je to
nevyhnutné na vykonanie Diela a po predbežnom oznámení Objednávateľovi,
i. vykonávať Dielo tak, aby počas jeho realizácie nedochádzalo k obmedzovaniu Miesta
vykonávania Diela a a okolitých objektov nad primeranú mieru (alebo mieru stanovenú Platnou
legislatívou, ak upravuje špecifické limity) hlukom, prachom, emisiami, vibráciami alebo
odpadom,
j. ak pri plnení tejto Zmluvy vznikne odpad (ďalej len „Odpad“) a v Špecifikácii diela sa Zmluvné
strany dohodli, že nakladanie s Odpadom zabezpečuje v rámci vykonania Diela Zhotoviteľ,
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať poriadok a čistotu miesta plnenia tak, aby priebežne počas
vykonania Diela bol z Miesta vykonania Diela odstraňovaný Odpad a riadne plniť povinnosti
držiteľa Odpadu a s Odpadom nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o odpadoch“). Zmluvné strany v Protokole o odovzdaní Diela uvedú druh a množstvo Odpadu
vzniknutého pri vykonaní Diela. Zhotoviteľ sa Objednávateľovi zaväzuje predložiť do desiatich
(10) dní od podpísania Protokolu o odovzdaní Diela potvrdenie o odovzdaní Odpadu oprávnenej
osobe podľa Zákona o odpadoch. V prípade nebezpečného Odpadu, bude toto potvrdenie
doručené aj vo forme potvrdeného Sprievodného listu nebezpečných odpadov. Prípadný výnos
z odovzdaného Odpadu sa Zhotoviteľ zaväzuje zaslať bezhotovostným prevodom na bankový
účet pôvodcu odpadu, ktorý mu oznámi Objednávateľ. Všetky náklady za odvoz a likvidáciu
odpadu hradí Zhotoviteľ. Spolu s vážnymi lístkami je potrebné predložiť aj potvrdenie
o registrácii prepravcu odpadu do registra oprávnených osôb na zber a prepravu odpadu v
zmysle §98 Zákona o odpadoch.
Porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa ods. 5 tohto článku VIII Zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy, a môže byť dôvodom odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
Objednávateľ má právo požadovať aby sa na vykonaní Diela ďalej nezúčastňoval Pracovník
Zhotoviteľa, ktorý poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa ods. 5 tohto článku VIII Zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonávať záznamy v Montážnom denníku.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu majetku na Mieste vykonania diela.
Objednávateľ má právo vykonávať pri vykonávaní Diela technický dozor a sledovať či je Dielo
vykonávané a súvisiace povinnosti plnené v súlade s touto Zmluvou, pričom osobitne sa Zhotoviteľ
zaväzuje umožniť Objednávateľovi kontrolu plnenia povinností uvedených v ods. 5 tohto článku VIII
Zmluvy, t.j. povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnych
predpisov a predpisov o ochrane životného prostredia, a to napr. aj formou kontroly Pracovníkov
Zhotoviteľa na alkohol, omamné alebo psychotropné látky. Na tento účel Objednávateľ určil
nasledovného kontrolóra bezpečnosti, meno ktorého uvedie v Objednávke. Kontroly podľa tohto
ustanovenia Zmluvy má právo Objednávateľ vykonať bez ohlásenia a bez obmedzení, pričom na
požiadanie sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prítomnosť svojho zodpovedného zamestnanca a
poskytnúť Objednávateľovi na tento účel všetky potrebné informácie. V prípade zistenia akýchkoľvek
nedostatkov vo vykonávaní Diela alebo plnení iných povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má
Objednávateľ právo vyzvať Zhotoviteľa na nápravu a Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať bez zbytočného
odkladu opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a informovať o tom Objednávateľa.
Objednávateľ má právo zaslať toto upozornenie príp. požadovať vysvetlenie k plneniu povinností
podľa tejto Zmluvy aj písomne a to doporučeným listom alebo prostriedkami elektronickej
komunikácie a Zhotoviteľ sa zaväzuje odpovedať mu tým istým spôsobom do troch (3) pracovných
dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zabezpečí pred nástupom na vykonanie Diela
preukázateľné poučenie Pracovníkov Zhotoviteľa o znení Prevádzkového poriadku a ďalších Interných
predpisov Objednávateľa, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonaním Diela nebudú porušené práva duševného vlastníctva, alebo iné
práva a oprávnené záujmy tretích osôb.
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Článok IX
ODOVZDANIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOVI
Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční za prítomnosti poverených zástupcov Zmluvných strán
uvedených v tejto Zmluve, v termíne podľa Harmonogramu. Zhotoviteľ navrhne Objednávateľovi
presný termín odovzdania Diela najmenej tri dni vopred, pričom termín si Zmluvné strany odsúhlasia
podľa svojich prevádzkových možností.
Objednávateľ je povinný prevziať Dielo, pokiaľ bolo riadne vykonané a nevykazuje žiadne vady a
nedorobky.
Pokiaľ Dielo vykazuje vady, ktoré neovplyvňujú funkčnosť Diela, má Objednávateľ právo po posúdení
závažnosti týchto vád buď
a) Dielo prebrať s výhradami a určiť Zhotoviteľovi primeraný termín na odstránenie týchto vád,
alebo
b) odoprieť prevzatie Diela a určiť Zhotoviteľovi nový termín odovzdania Diela.
O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Protokol o odovzdaní diela. Protokol o odovzdaní
diela bude obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
a) Identifikáciu Diela s uvedením odkazu na Zmluvu,
b) Identifikáciu osôb, ktoré sa zúčastnili na odovzdaní Diela na strane Zhotoviteľa a Objednávateľa
v rozsahu meno, priezvisko, pracovná pozícia,
c) Zhodnotenie kvality Diela a údaj, že
i.
Dielo bolo vykonané riadne, bez vád a nedorobkov a Objednávateľ potvrdzuje jeho
prevzatie bez výhrad, alebo
ii.
Dielo bolo vykonané s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia jeho funkčnosti
a Objednávateľ ho prevzal s výhradami. V tomto prípade budú uvedené o aké vady
a nedorobky išlo, opatrenia a lehoty na odstránenie vád a nedorobkov a termín
konečného odovzdania a prevzatia Diela, o ktorom bude spísaný Protokol o odstránení
vád a nedorobkov, alebo
iii.
Odmietnutie prevzatia Diela zo strany Objednávateľa, uvedenie vád Diela opatrenia a
lehoty na odstránenie vád a nedorobkov a termín náhradného odovzdania a prevzatia
Diela,
d) Ďalšie údaje podľa Zmluvy ako napr. údaj o vzniknutom Odpade podľa čl. VIII ods. 5 písm. j)
Zmluvy, údaje o porušení povinností pri vykonaní Diela a príp. škodách spôsobených pri
vykonaní Diela,
e) Zoznam odovzdanej dokumentácie, prípadne chýbajúcu dokumentáciu ako vadu Diela,
f) Dátum, čas a miesto odovzdania a prevzatia Diela
g) Identifikáciu osôb, ktoré sú poverené na odovzdanie a prevzatie Diela na strane Zhotoviteľa
a Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, pracovná pozícia a ich podpisy potvrdzujúce
odovzdanie a prevzatie Diela.

Článok X
PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY A VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU
1. Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele, vrátane všetkých technologických súčastí
prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom prevzatia Diela Objednávateľom
potvrdeného Protokolom o odovzdaní diela.
Článok XI
POISTENIE
1. Zhotoviteľ si je vedomý, že podmienkou vykonávania Diela je, aby mal uzavretú poistnú zmluvu
s nasledovnými poistnými podmienkami:
a) predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenej v súvislosti s vykonávaním Diela až
do výšky poistného plnenia bude doplnené EUR,
b) uvedené poistné krytie sa vzťahuje na škody na majetku, živote a zdraví, ako aj na následné
majetkové ujmy vrátane ušlého zisku spôsobené Objednávateľovi a tretím osobám
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prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa,
používaním alebo spotrebou vadného výrobku resp. vadami vykonanej práce po jej
odovzdaní.
c) poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu je dojednaná tak, aby pokryla škody, ktoré
vznikli v čase jej platnosti, bez ohľadu na to, kedy bude vznesený nárok na náhradu škody
(retroaktivita).
2. V tejto súvislosti Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú Poistnú zmluvu v súlade s podmienkami
uvedenými v ods. 1 tohto ustanovenia Zmluvy, a to: Zhotoviteľ doplní číslo zmluvy, poisťovňu, poistný
produkt a výšku poistenia.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať Poistnú zmluvu platne a účinne uzavretú počas platnosti tejto Zmluvy
a túto skutočnosť preukázať Objednávateľovi do troch (3) dní od doručenia žiadosti Objednávateľa.
4. V prípade, ak Poistná zmluva stratí platnosť, Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť túto skutočnosť
Objednávateľovi bez zbytočného odkladu a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, vykonávanie
Diela Zhotoviteľom sa preruší.
-

Článok XII
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA ZA AKOSŤ
1. Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania. Za vady Diela na ktoré sa
vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase uvedenom v ods. 2 tohto článku Zmluvy, ak
boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
4. Ak nie je pre osobitné časti Diela, komponenty a pod. uvedené inak, Zhotoviteľ poskytuje na
zhotovené Dielo záruku na všetky práce v dĺžke 60 mesiacov a záruku na zariadenia a materiál v dĺžke
24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Protokolu o odovzdaní Diela, v prípade
prevzatia Diela s výhradami až podpísaním Protokolu o odstránení vád a nedorobkov.
5. Vady zistené v záručnej dobe je Objednávateľ povinný bezodkladne písomne reklamovať
u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady Diela odstrániť bez zbytočného odkladu.
Rozsah prípadných opravných prác určí Zhotoviteľ.
6. V prípade vady brániacej prevádzke (najmä ak spôsobuje prerušenie alebo obmedzenie výroby tepla)
je Zhotoviteľ povinný najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po obdržaní reklamácie dostaviť sa k Dielu
na účely vyhotovenia protokolu o reklamovanej vade, identifikovať vadu a navrhnúť termín
odstránenia vady, ktorý podlieha schváleniu Objednávateľa. V prípade ak sa Zmluvné strany
nedohodnú na termíne odstránenia vady, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutom
termíne, má Objednávateľ právo vykonať nápravu a požadovať od Zhotoviteľa náhradu nákladov
účelne vynaložených na tento účel.
7. V prípade vady, ktorá nebráni prevádzke Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje dostaviť sa k Dielu na
účely vyhotovenia protokolu o reklamovanej vade a ďalší postup ako je uvedený v ods. 6 tohto článku
Zmluvy najneskôr do sedem (7) kalendárnych dní po obdržaní reklamácie.
8. Termín pre odstránenie vady bude vždy dohodnutý písomne. Vada je považovaná za odstránenú
podpísaním Protokolu o odstránení reklamovanej vady oboma Zmluvným stranami.
9. Oprávnenosť reklamácie v prípade, keď ju Zhotoviteľ neuzná, bude zistená znaleckým posudkom. Na
základe výsledku znaleckého posudku bude reklamácia uznaná za oprávnenú alebo neoprávnenú.
Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku ponesie v prípade, ak reklamácia bola uznaná ako
oprávnená Zhotoviteľ, v prípade neoprávnenej reklamácie Objednávateľ.
10.Nárokmi zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť nie je dotknutý nárok na náhradu škody,
prípadne na dohodnutú Zmluvnú pokutu.
Článok XIII
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A SANKCIE
1. Pokiaľ jedna zo Zmluvných strán poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým
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2.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

spôsobenú druhej Zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
Zhotoviteľ si je vedomý, že pokiaľ porušením povinností podľa tejto Zmluvy spôsobí prerušenie alebo
obmedzenie výroby a dodávky tepla, toto môže mať za následok vznik škody vo forme ušlého zisku
a v prípade porušenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, v znení neskorších predpisov
tiež uloženie sankcií, alebo uplatnenie náhrady škody voči výrobcovi a/alebo dodávateľovi tepla, pre
ktorého sa Dielo vykonáva. Takto spôsobenú škodu uplatnenú výrobcom a/alebo dodávateľom tepla
u Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje nahradiť v plnej výške vo forme náhrady škody. Zhotoviteľ sa
zaväzuje oznámiť Objednávateľovi plánované prerušenie alebo obmedzenie výroby a/alebo dodávky
tepla najmenej 20 dní vopred písomne, bez ohľadu na to, že je doba odstávky dohodnutá v
Harmonograme. Toto ustanovenie sa analogicky aplikuje aj na prerušenie alebo obmedzenie výroby
a dodávky elektrickej energie.
Oprávnená Zmluvná strana má právo vyzvať povinnú Zmluvnú stranu na úhradu zmluvnej pokuty a
povinná Zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu najneskôr do pätnásť (15) dní od
doručenia výzvy oprávnenej Zmluvnej strany na jej úhradu. Zmluvné pokuty dohodnuté Zmluvou
nemajú vplyv na náhradu škody, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných
povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené
V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním/odovzdaním Diela má Objednávateľ právo požadovať
zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky tristo (300) EUR za každý deň omeškania.
V prípade omeškania Zhotoviteľa s oznámením o prerušení alebo obmedzení výroby a/alebo dodávky
tepla a/alebo elektrickej energie má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty do
výšky päťsto (500) EUR.
V prípade omeškania Zhotoviteľa s ukončením prerušenia alebo obmedzenia výroby a/alebo dodávky
tepla a/alebo elektrickej energie má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty do
výšky päťsto (500) EUR za každý deň omeškania.
V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady brániacej v prevádzke Diela v termíne
dohodnutom s Objednávateľom podľa čl. XII ods. 6 Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať
zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky tristo (300) EUR za každý deň omeškania.
V prípade porušenia niektorej povinnosti podľa čl. VIII tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie nasledovných zmluvných pokút:
a) za každé jednotlivé porušenie povinnosti vyplývajúcej z čl. VIII ods. 4 a ods. 6 Zmluvy vzniká
Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu do výšky päťsto (500) EUR.
b) za každé jednotlivé porušenie noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo prevencie
pred požiarmi, najmä ak boli uvedené v Prevádzkovom poriadku, do výšky päťsto (500) EUR;
c) pokiaľ bol zistený Pracovníkovi Zhotoviteľa alkohol, alebo omamné alebo psychotropné látky,
alebo ak sa Pracovník Zhotoviteľa odmietol podrobiť skúške alkohol, alebo omamné alebo
psychotropné látky do výšky tisíc (1 000) EUR za každý jednotlivý prípad,
d) za každé jednotlivé porušenie noriem v oblasti ochrany životného prostredia, vrátane
odpadového hospodárstva do výšky tisíc (1 000) EUR.
e) za každé jednotlivé porušenie povinnosti vyplývajúcej z článku VIII tejto Zmluvy vzniká
Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej príslušným orgánom
štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, prevencie pred požiarmi a ochrany životného
prostredia;
f) za iné porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vzniká Objednávateľovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške päťdesiat (50) EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa s plnením
podľa tejto Zmluvy.
Oprávnená Zmluvná strana má právo vyzvať povinnú Zmluvnú stranu na úhradu zmluvnej pokuty
a povinná Zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu najneskôr do sedem (7) dní od
doručenia výzvy oprávnenej Zmluvnej strany na jej úhradu. Zmluvné pokuty dohodnuté Zmluvou
nemajú vplyv na náhradu škody, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných
povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. Zmluvné pokuty dohodnuté Zmluvou nemajú
vplyv na náhradu škody, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností,
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ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
9. Zmluvné pokuty dohodnuté Zmluvou nemajú vplyv na náhradu škody, ktorá vznikne druhej Zmluvnej
strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
10.V prípade omeškania ktorejkoľvek Zmluvnej strany zo zaplatením peňažného plnenia podľa tejto
Zmluvy má druhá Zmluvná strana právo požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Článok XIV
PROTIKORUPČNÁ KLAUZULA
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať platné a účinné právne predpisy zakazujúce
podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, ovplyvňovanie verejných činiteľov za účelom
dosiahnutia výhod, pranie špinavých peňazí, a to najmä, ale nie výlučne pri obstarávaní podľa
predpisov vzťahujúcich sa na verejné obstarávanie a týchto predpisov:
a) zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení
b) zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v platnom znení
c) zákon Spojených štátov Amerických o zahraničných korupčných praktikách z r. 1977 (Foreign
Corrupt Practices Act of the United States)
d) zákon Veľkej Británie o podplácaní z r. 2010 (UK Bribery Act)
e) zákon Francúzskej republiky č. 2016-1691 ("Sapin II law") o transparentnosti a boji proti korupcii
a modernizáciu hospodárskeho života uverejnený vo francúzskom úradnom vestníku z 10.
decembra 2016.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviesť a zachovávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
spôsobilé zabrániť korupčnému konaniu.
Zhotoviteľ prehlasuje, že podľa jeho vedomostí, žiaden zo zástupcov, riaditeľov, zamestnancov, alebo
iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia pre Objednávateľa v súlade s touto
Zmluvou neponúka a nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, súhlasiť
s poskytnutím a prijatím peňazí, alebo akejkoľvek inej oceniteľnej hodnoty a neposkytne výhodu
alebo dar nijakej právnickej alebo fyzickej osobe, štátnemu úradníkovi alebo zamestnancovi,
politickej strane, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom
alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu a akejkoľvek krajiny, štátneho podniku, medzinárodnej
verejnej organizácie, za účelom korupčne ovplyvňovať túto osobu vo svojej funkcii s využitím
odmeňovania, alebo ovplyvňovania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti
vykonávanej akoukoľvek osobou, alebo za účelom zaobstarať alebo udržať akékoľvek obchodné
príležitosti pre Objednávateľa, alebo získať výhodu pri výkone podnikateľskej činnosti Objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že Zhotoviteľ ani žiadny z jeho zástupcov, riaditeľov,
zamestnancov, subdodávateľov a žiadna osoba, ktorá pre Zhotoviteľa, alebo v mene Zhotoviteľa pre
Objednávateľa poskytuje plnenie nebola a nie je evidovaná žiadnym štátnym orgánom ako vylúčená,
s pozastavenou činnosťou, navrhnutá na vylúčenie alebo pozastavenie činnosti prípadne inak
nežiaduca v rámci účasti na verejnom obstarávaní a/alebo v rámci účasti na ponukách zo strany
Svetovej banky prípadne inej medzinárodnej rozvojovej banky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje po primeranú dobu, ktorou sa rozumie 5 rokov po ukončení tejto Zmluvy
zachovať súvisiacu dokumentáciu v súlade s podmienkami tohto článku Zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oznámi Objednávateľovi akékoľvek porušenie ustanovení tohto článku
Zmluvy a to bez zbytočného odkladu odo dňa kedy sa o porušení dozvedel.
V prípade, ak Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na dôvodné podozrenie o porušení
záväzku Zhotoviteľa vyplývajúceho z tohto článku Zmluvy:
a) je Objednávateľ oprávnený pozastaviť plnenie z tejto Zmluvy, a to aj bez predchádzajúceho
upozornenia Zhotoviteľa a po dobu, ktorú Objednávateľ vzhľadom na zistenie skutočností
považuje za nevyhnutnú. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že po dobu zisťovania
skutočností nedôjde k vzniku akýchkoľvek povinností Objednávateľa voči Zhotoviteľovi plynúcich
z takého pozastavenia.
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b) Zhotoviteľ je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate alebo zničeniu
akýchkoľvek údajov a dokumentov vo vzťahu ku konaniu spôsobilého naplniť znaky trestného
činu.
8. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo zmluvných podmienok tohto článku Zmluvy je
Objednávateľ oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od Zmluvy s okamžitou
účinnosťou bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie
Objednávateľa od Zmluvy.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi v zákonom stanovenom rozsahu náhradu škody
za akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s porušením tohto článku Zmluvy.

i.

Článok XV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informuje svojich zamestnancov, štatutárnych zástupcov, splnomocnených
zástupcov a iné fyzické osoby, ktoré vystupujú v jeho mene vo vzťahu k Objednávateľovi, alebo ktoré
sa podieľajú na plnení tejto Zmluvy (ďalej len „Dotknuté osoby“) o spracúvaní ich osobných údajov
Objednávateľom ako prevádzkovateľom osobných údajov za účelom plnenia tejto Zmluvy, a to
v rozsahu podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší
smernica 95/46/ES a to bez zbytočného odkladu po tom, keď budú osobné údaje Dotknutých osôb
poskytnuté Objednávateľovi. V rámci splnenia informačnej povinnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje
oboznámiť Dotknuté osoby s dokumentom „Informačná povinnosť prevádzkovateľa o spracúvaní
osobných údajov oprávnených zástupcov, kontaktných osôb a osôb podieľajúcich sa na plnení
dodávateľských zmlúv na strane dodávateľov prevádzkovateľa“ zverejneným na
http://www.vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .

Článok XVI
POLITIKA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je jednou zo spoločností skupiny Veolia, ktorá
uplatňuje pri svojej činnosti politiku udržateľného rozvoja, ktorej cieľom je podpora ľudských práv,
zvyšovanie úrovne spoločenského blahobytu a ochrana životného prostredia.
2. Zhotoviteľ sa v súvislosti s touto politikou zaväzuje dodržiavať nielen Platnú legislatívu v predmetných
oblastiach,
ale
tiež
rešpektovať
hodnoty
politiky
Veolia
zverejnené
na
https://www.veolia.sk/spolocenska-zodpovednost a ďalšie normy uvedené v tomto dokumente, a to
najmä:
a) Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, Dohovor OSN o právach dieťaťa a medzinárodné
zmluvy prijaté na pôde Medzinárodnej organizácie práce,
b) Platnú legislatívu v oblasti pracovného práva, najmä pokiaľ ide o predpisy týkajúce sa zákazu
diskriminácie, nelegálnej práce, detskej práce, nútenej práce a práv zástupcov zamestnancov,
c) Zásadu diverzity, podľa ktorej podpora plurality a hľadanie diverzity prostredníctvom riadenia
náboru a kariérneho postupu je faktorom prispievajúcim k pokroku v spoločnosti,
d) Ciele politiky Veolia v oblasti BOZP, najmä zásadu dodávať práce, tovary a služby za podmienok,
ktoré minimalizujú nebezpečenstvo pre zdravie a bezpečnosť Pracovníkov Dodávateľa i
zamestnancov Objednávateľa, a snažiť sa o neustále zlepšovanie v tejto oblasti,
e) Platnú legislatívu týkajúcu sa ochrany životného prostredia a tiež ďalšie opatrenia na
obmedzenie negatívneho vplyvu na životné prostredie, najmä znižovaním spotreby energie a
primárnych zdrojov; znižovaním množstva odpadov vytvorených pri svojej činnosti a riadením
ich likvidácie; znižovaním emisií látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie a
prevenciou environmentálnych škôd.
3. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, aby tieto povinnosti dodržiavali aj jeho zamestnanci, viesť
k dodržiavaniu uvedených povinností svojich dodávateľov a nespolupracovať s dodávateľmi, ktorí
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konajú v rozpore s uvedenými zásadami.
4. Zhotoviteľ sa na výzvu Objednávateľa zaväzuje informovať Objednávateľa o aktuálnom stave svojich
opatrení v oblasti politiky udržateľného rozvoja, ako sú uvedené v tomto článku Zmluvy.

1.

2.

3.

4.

Článok XVII
UKONČENIE ZMLUVY
Túto Zmluvu je možné predčasne ukončiť na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.
Jednostranne je možné túto Zmluvu ukončiť výlučne len odstúpením od nej z dôvodov uvedených v
Zmluve alebo v ustanoveniach Platnej legislatívy.
Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť najmä v prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so
začatím vykonania Diela alebo s vykonaním Diela o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, alebo ak by
Zhotoviteľ vykonával Dielo v rozpore so Zmluvou a nevykonal by nápravu ani v primeranej lehote
poskytnutej Objednávateľom.
Ktorákoľvek zo Zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, že na druhú Zmluvnú stranu
bol vyhlásený konkurz a/alebo bola povolená reštrukturalizácia, a/alebo Zmluvná strana vstúpila do
likvidácie; alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú na Prácach naviac ani v lehote dvadsiatich (20)
pracovných dní od výskytu potreby Prác naviac a tieto sú nevyhnutné pre dokončenie Diela.
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej Zmluvnej strane, pričom
účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.

Článok XVIII
VIS MAIOR
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi akékoľvek prekážky vyššej moci, o ktorých vie alebo
mohol vedieť pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré možno rozumne požadovať pred podpisom
Zmluvy, ktoré by mohli mať vplyv na riadne a včasné plnenie zmluvy Zhotoviteľom už pred podpisom
tejto Zmluvy tak, aby Objednávateľ mohol vykonať príslušné opatrenia alebo mal možnosť Zmluvu so
Zhotoviteľom neuzatvoriť. Zmluvné strany sa dohodli, že na prípadné prekážky vyššej moci, o ktorých
Zhotoviteľ vedel, alebo mohol vedieť pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré možno rozumne
požadovať pri podpise zmluvy, Zmluvné strany neskôr nebudú prihliadať.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ nezodpovedajú za porušenie alebo neplnenie svojich záväzkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ak nastane okolnosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti povinnej Zmluvnej
strany nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí povinnej Zmluvnej strany neodvrátiteľná,
tzn. táto okolnosť predstavuje vyššiu moc, ktorou môže byť napr. konanie alebo opomenutie konania
orgánov verejnej moci, alebo tretích strán nezapríčinené konaním Zhotoviteľa resp. Objednávateľa.
3. Ak nastane okolnosť podľa odseku 2 tohto článku XVIII Zmluvy, zaväzuje sa povinná Zmluvná strana
o tejto okolnosti bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. Zmluvné strany sa
dohodnú na predĺžení lehoty na plnenie povinnej Zmluvnej strany o nevyhnutný čas trvania prekážky
plnenia povinnej Zmluvnej strany, najviac však o 30 (tridsať) dní. V prípade, že sa Zmluvné strany
v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia písomného oznámenia povinnej Zmluvnej strany oprávnenej
Zmluvnej strane o vzniku prekážky na plnenie podľa tohto odseku 3 článku XVIII Zmluvy nedohodnú
na spôsobe pokračovania realizácie Diela podľa tejto Zmluvy, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán
Zmluvu vypovedať písomnou formou s výpovednou lehotou 30 (tridsať) dní v súlade s článkom XVI
tejto Zmluvy. V takomto prípade sú Zmluvné strany povinné pri vysporiadaní postupovať podľa
článku VI ods. 8. Cena Diela sa taktiež zníži o náklady, ktoré Zhotoviteľ dokáže vykompenzovať iným
spôsobom, napr. použitie materiálu určeného na zhotovenie Diela pre iného objednávateľa a pod.
4. Vznik vyššej moci nie je pre Objednávateľa dôvodom k oneskoreniu, alebo nezaplateniu Ceny Diela
podľa tejto Zmluvy okrem prípadu, kedy vyššia moc priamo spôsobí oneskorenie, alebo prekážku pri
poukázaní platby Objednávateľa, nie však z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti.
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1.

2.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Článok XIX
KONTAKTNÉ OSOBY A DORUČOVANIE
Zmluvné strany určili nasledovné osoby oprávnené na:
a) Realizáciu Diela, veci technické:
za Objednávateľa (technický dozor): Michal Meňovčík, technik oblasti, tel.: +421 918 844 510,
email: michal.menovcik@veolia.com,
za Zhotoviteľa: meno, priezvisko, pracovná pozícia, mobil, mail,
b) rokovanie o obsahu zmluvy resp. dodatku, odsúhlasovanie prác naviac/menej a zmien
harmonogramu:
za Objednávateľa: Michal Meňovčík, technik oblasti, tel.: +421 918 844 510, email:
michal.menovcik@veolia.com,
za Zhotoviteľa: meno, priezvisko, pracovná pozícia, mobil, mail ;
c) na odovzdanie a prevzatie Diela:
za Objednávateľa: Michal Meňovčík, technik oblasti, tel.: +421 918 844 510, email:
michal.menovcik@veolia.com,
za Zhotoviteľa: meno, priezvisko, pracovná pozícia, mobil, mail,
d) reklamačné konanie:
za Objednávateľa: Michal Meňovčík, technik oblasti, tel.: +421 918 844 510, email:
michal.menovcik@veolia.com,
za Zhotoviteľa: meno, priezvisko, pracovná pozícia, mobil, mail.
Zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách doručovania:
a) akékoľvek zásielky sa zasielajú na adresu sídla Zmluvnej strany zapísanej v obchodnom registri
v čase odoslania zásielky na poštovú prepravu, ak Zmluvná strana neoznámi inú adresu na
doručovanie,
b) v prípade ak sa riadne odoslaná zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená, neprevzatá alebo
nedoručiteľná, táto sa považuje za doručenú uplynutím desiateho (10) dňa od dňa odovzdania
listiny subjektu, obstarávajúcemu jej doručenie.
Článok XX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, túto Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami
podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva má prednosť pred ustanoveniami Všeobecných nákupných podmienok Objednávateľa.
Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa sa neaplikujú.
Prípadná neplatnosť niektorej časti tejto Zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných
dojednaní v Zmluve. V prípade, že sa niektorá časť tejto Zmluvy preukáže ako neplatná, alebo sa
stane neplatnou, použije sa na úpravu vzťahov Zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou
povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy, alebo si Zmluvné
strany poskytnú potrebnú súčinnosť, aby neplatné ustanovenie nahradili platným ustanovením, ktoré
je svojou povahou najbližšie úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy.
Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov.
Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia Diela - príloha bude doplnená s víťazným uchádzačom
Príloha č. 2: Harmonogram a finálne ceny - príloha bude doplnená s víťazným uchádzačom
Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) si ponechá Objednávateľ
a jedno (1) Zhotoviteľ.
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V Bratislave, dňa

V

Za Objednávateľa:

___________________________________

, dňa

Za Zhotoviteľa:

_________________________________

Ing. Peter Dobrý
generálny riaditeľ na základe plnej moci
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Príloha č. 1: Špecifikácia a finálne ceny za Dielo
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Rozsah Diela (položky + cena po položkách) – bude doplnené s víťazným uchádzačom
Požadovaná kvalita Diela (najmä technické parametre) – v zmysle podmienok Súťaže
Doprava na miesto vykonania Diela – súčasť vykonania Diela zabezpečuje Zhotoviteľ,
Ochrana majetku v Objekte Objednávateľa – v zmysle Zmluvy
Skúšky Diela – v zmysle Zmluvy
Podmienky odovzdania Diela – v zmysle Zmluvy,
Sprievodná dokumentácia - neodovzdanie dokumentácie je považované za vadu Diela
Dodávka prvotných náplní napr. pohonných hmôt – neaplikuje sa
Zaškolenie obsluhy u Objednávateľa – v zmysle Zmluvy
Nakladanie s Odpadmi – v zmysle podmienok Súťaže
Asistencia v kolaudačnom konaní a inom správnom podľa písomných požiadaviek Objednávateľa.
Súčinnosť a plnenia, ktoré sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľ - v zmysle Zmluvy

Príloha č. 2: Harmonogram
bude doplnené s víťazným uchádzačom

20/20

