Z M L U V A O D IE L O č. 1/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Konajúci:
Email:
Tel.č.:
(ďalej ako „Objednávateľ")
a

Obec Prašice
1. mája 142/142, 956 22 Prašice
00310964
2021315538
Primá banka a. s. Slovensko, pobočka Topoľčany
SK02 5600 0000 0008 8666 9001
KOMASK2X
Erika Nemešová, starostka obce
obec@prasice.sk
+421903 247 193

Dodávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zápis:
Konajúci:
Email:
Tel.č.:
(ďalej ako „Dodávateľ“)

ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
Továrenská 3, 943 03 Štúrovo
44602570
2022752424
OTP Slovensko a.s
SK3852000000000015048437
OTPVSKBX
v obchodnom registri Okresného súdu Nitre, odd. Sro, vl. č. 23895/N
Roman Polák, konateľ
info@elektrodemar.sk
+421 905 690 024

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)
dnešného dňa na podklade ponuky predloženej dodávateľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom
obstarávaní zákazky s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prašice“, uzatvárajú túto Zmluvu
o dielo (ďalej ako „Zmluva“).
Článok I.
Predmet Zmluvy
1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
vykonať a dodať pre Objednávateľa riadne a včas dielo - „Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Prašice“, pričom Dodávateľ je povinný v rámci vykonania tohto diela uskutočniť pre Objednávateľa dodávky
a práce uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Výkaz výmer a odovzdať Objednávateľovi všetku súvisiacu
dokumentáciu (ďalej aj ako „Dielo“ alebo ako „Predmet Zmluvy“).
2.
Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v čas vykonané a dodané Dielo zaplatiť Dodávateľovi
dohodnutú cenu.
3.
Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom
a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné.
Článok II.
Čas a miesto vykonania Predmetu Zmluvy
1.

Dodávateľ je povinný vykonať a dodať Dielo v lehote a mieste uvedenom v tejto Zmluve.

2.
Miestom vykonania Diela je celá sieť verejného osvetlenia v obci Prašice (ďalej spolu ako „Miesjaj
vykonania Diela“).
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3.
Lehota vykonania a dodania Diela je päť (5) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Miesta
vykonania Diela Dodávateľovi.
4.
Lehota vykonania a dodania Diela sa môže predĺžiť len formou písomného dodatku k tejto Zmluve,
a to v prípade vzniku nasledovných okolností:
a)
naviacpráce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa,
b)
preukázané neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa, bez ktorej objektívne nie
je možné Dielo vykonať.
5.
V prípade ak nastane okolnosť odôvodňujúca predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom
bode 3 tohto článku Zmluvy, Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných
dní od zistenia vzniku takejto okolnosti, písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku tejto okolnosti, uviesť
návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie Diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni
zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Dodávateľa neprijme.
6.
Pre účely tejto Zmluvy sa za dodržanie termínov vykonania a dodania Diela považuje riadne, včasné
a úplné ukončenie prác a dodávok na Diele, vrátane vykonania odskúšania Diela a odovzdania príslušnej
dokumentácie k Dielu t.j. montážny denník, záručné listy a ostatné doklady súvisiace s Dielom. Odstránenie
prípadných drobných vád a/alebo nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu zistených pri záverečnom preberacom
konaní bude vykonané v lehotách dohodnutých v záverečnom preberacom protokole v súlade s článkom VI.
tejto Zmluvy.
Článok III.
Zmluvná cena
1.
Celková cena Predmetu Zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.l 8/1996 Z. z. o cenách
v znení
neskorších
predpisov
vo
výške:
76 888,72
EU R
(slovom:
sedemdesiatšesťtisícosemstoosemdesiatosem eur a 72 centov) bez DPH(ďalej ako „Cena“) a považuje sa za
cenu pevnú a nemennú. Dodávateľ me/je platcom DPH.
2.
V Cene sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa, ktoré Dodávateľovi vzniknú pri vykonávaní Diela
podľa Zmluvy a sú potrebné k vykonaniu Diela riadne, včas, bez vád a nedorobkov, ako aj nákladov, ktoré
Dodávateľovi vzniknú po vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy a v súvislosti s uvedeným Dielom, a to vrátane
nákladov kompletnej dodávky prác a technológií, nákladov na dopravu, demontáž jestvujúcich (pôvodných)
zariadení, odvoz a likvidáciu všetkého odpadu a poplatok za uloženie odpadu na skládku, použitie
dopravného značenia, prevádzku a vypratanie zariadenia Miesta vykonania Diela, náklady na dodržiavanie
zákonných ustanovení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a životného prostredia
pri realizácii prác, ako aj náklady na splnenie požiadaviek z vyjadrení štátnych orgánov a organizácii,
predpokladaný inflačný nárast nákladov a pod.
3.
Jednotkové ceny za Predmet Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Výkaz výmer, pričom
konečná Cena bude určená ako súčet jednotkových cien a počet jednotlivých uskutočnených plnení Zmluvy.
4.
Dodávateľ sa vzdáva námietok na zvýšenie Ceny, z dôvodu omylu, chyby,
nepochopenia či
nedostatočného preštudovania podkladov, miestnych podmienok, situácie, stavu, kvalitatívneho
a kvantitatívneho vymedzenia Diela. Cena obsahuje všetko, čo je potrebné k úplnému, včasnému a riadnemu
vykonaniu Diela bez vád a nedorobkov.
5.
Úprava Ceny smerom nahor je možná len základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo
forme dodatku k tejto Zmluve, a to výlučne v prípade, ak :
a)
jej úprava nebude v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní; a
b)
sa jej úpravou neprekročí finančný limit stanovený pre použitý postup zadávania zákazky
podľa zákona o verejnom obstarávaní; a/alebo
c)
úprava vyplynie zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zvýšenie DPH
atď.).
6.
V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený
Dodávateľ tieto práce nebude fakturovať a Cena sa tak zníži o ich hodnotu.

vo výkaze výmer,
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7.
V prípade, že Dodávateľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer
(naviac práce) upozorní na túto skutočnosť Objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred
uskutočnením prác a s použitím jednotkových cien a cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer
pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej Ceny). Za naviac práce, ktoré nebudú vopred písomne odsúhlasené
zo strany Objednávateľa (vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve za dodržania podmienok podľa bodu
5. tohto článku Zmluvy) nemá Dodávateľ nárok na úhradu ceny ani nákladov, pričom tieto sa v danom
prípade považujú za zahrnuté do Ceny podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy.
Článok IV.
Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú Cenu vrátane DPH podľa článku 111. uhradí Objednávateľ na
základe vystavenej faktúry Dodávateľa v zmysle tohto článku Zmluvy, a to v stoôsmych (108)
rovnomerných splátkach. Prvú splátku uhradí k 25. dňu nasledujúceho mesiaca po doručení faktúry
a následné splátky vždy k 25. dňu v kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola
splatná prvá splátka, a to až do úplného splatenia záväzku. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne na
iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa
rozumie pripísanie na účet Dodávateľa uvedený na doručenej faktúre. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani
preddavky na Cenu.
2.
Faktúru podľa bodu 1 tejto Zmluvy je Dodávateľ oprávnený vystaviť až po konečnom odovzdaní
Diela Objednávateľovi podľa článku VI. tejto Zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle
platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo Zmluvy.
Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť konečný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku VI.
tejto Zmluvy so súpisom vykonaných prác a dodávok, potvrdený a podpísaný oprávnenou osobou
Objednávateľa.
3.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť
Dodávateľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.
4.
Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Dodávateľ od Objednávateľa oprávnený požadovať úrok
z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so Zmluvou a jej prílohami na vlastné
nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení
Predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať
všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania Diela, ktoré sú
stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch Objednávateľa
a v Zmluve. Dodávateľ je viazaný s pokynmi Objednávateľa, ak sú tieto v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, technickými normami, touto Zmluvou a neovplyvnia termíny a Cenu. Dodávateľ je
povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov, vecí alebo
podkladov, ak Dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
2. Všetky veci potrebné na vykonanie Diela (materiál, vybavenie, náradie, zariadenie, personál atď.) je
povinný obstarať Dodávateľ.
3. Práva a povinnosti sú ďalej stanovené nasledovne:
3.1.
Dodávateľ:
a) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Dodávateľa
a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov a ochrany životného prostredia;
b) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na Diele o
pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
c) je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
bráni alebo sťažuje vykonanie Diela.
IJ (j
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3.2.
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť Dodávateľovi účelne požadovanú a nevyhnutnú súčinnosť pri vykonávaní Diela,
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na zistené nedostatky a chyby pri vykonávaní Diela a
v primeranom čase ich odstránenie.

umožniť

4.
Dodávateľ zodpovedá za ochranu životného prostredia na Mieste vykonania Diela a okolitých
priestorov a za dodržiavanie nočného pokoja, t.j. v prípade, že práce bude realizovať v čase nočného kľudu
zabezpečí, aby nebola prekročená prípustná intenzita hluku. Dodávateľ počas realizácie Diela zabezpečí
denné upratanie Miesta vykonania Diela. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže Objednávateľ na
náklady Dodávateľa sám zabezpečiť poriadok.
5.
Objednávateľ má počas realizácie Diela právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne Dodávateľa
upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote, najviac však do piatich (5)
pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa. V prípade nesplnenia danej lehoty je Objednávateľ
oprávnený sám prijať potrebné opatrenia na náklady Dodávateľa.
6.
Na základe odôvodneného pokynu Objednávateľa je Dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný
odvolať z práce na vykonávaní Diela určenú osobu alebo zabezpečiť, aby takúto osobu odvolal z práce na
vykonávaní Diela príslušný subdodávateľ. Pokyn podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ odôvodniť
len tým, že určená osoba nevykonáva zverené práce riadne, hrubo porušuje pravidlá správania alebo bude
pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok.
7.
Akékoľvek kvantitatívne zmeny (rozšírenie alebo obmedzenie rozsahu Diela) alebo kvalitatívne
zmeny (iná zmena Diela) v priebehu zhotovovania Diela, je možné uskutočniť iba na základe písomného
dodatku k tejto Zmluve po vzájomnej dohode medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Ak Dodávateľ
uskutoční zmenu Diela bez písomnej dohody je Objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie zmien v
termíne určenom Objednávateľom a uvedenie Diela do zmluvne dohodnutého stavu na náklady Dodávateľa.
Ak Dodávateľ uskutoční zmenu Diela bez písomnej dohody nemá nárok na úhradu ceny ani nákladov tejto
zmeny, pričom tieto sa v danom prípade považujú za zahrnuté do Ceny.
8.
Dodávateľ je povinný viesť montážny denník v súlade s platnými právnymi predpismi a uložiť ho
tak, aby mal Objednávateľ k nemu kedykoľvek prístup. Dodávateľ je povinný sledovať obsah montážneho
denníka a k zápisom Objednávateľa v ňom uvedeným sa môže vyjadriť. Montážny denník je určený na
zaznamenávanie všetkých skutočností, ktoré nastali na Diele, avšak nenahrádza dodatky k tejto Zmluve,
resp. iné úkony zmluvných strán definované v tejto Zmluve. Zápismi v ňom uvedenými nedochádza k zmene
práv a povinností ani podmienok tejto Zmluvy.
<
9.
Nakladanie s odpadmi je Dodávateľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov
upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. V prípade, že zo strany
správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na
strane Dodávateľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote Dodávateľ, a to v plnej jej výške.
Objednávateľ si však vyhradzuje právo po uzavretí tejto Zmluvy oznámiť Dodávateľovi, že všetky
demontované zariadenia (doterajšie osvetlenie) preberie Objednávateľ sám a ich likvidáciu, prípadne iné
využitie zabezpečí sám Objednávateľ.
10.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy až do momentu
odovzdania Diela Objednávateľovi poistenie pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri plnení
Predmetu Zmluvy (pokrýva o.i.: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú voči tretím osobám, poistenie
ublíženia na zdraví/úrazu vrátane tretích strán, poistenie škôd na majetku Dodávateľa, Objednávateľa alebo
tretích osôb), v poistenej sume minimálne v hodnote Ceny Diela. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi
predložiť overené kópie poistného certifikátu alebo poistnej zmluvy do piatich (5) pracovných dní od
doručenia výzvy Objednávateľa.
14.
Vlastníctvo k dodávanému Dielu prechádza na Objednávateľa protokolárnym prevzatím Diela.
Nebezpečenstvo škody na dodávanom Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie
a dodanie Diela bude znášať Dodávateľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
V prípade zistenia vád (napr. priamo od výrobcu), poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác
a dodaných materiálov pred ich odovzdaním a prevzatím, je Dodávateľ povinný ich bezodkladne opraviť,
alebo nahradiť na vlastné náklady, tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí zhotoveného Diela bez vád
a nedorobkov brániacich užívaniu Diela.
W (Li
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Článok VI.
Odovzdanie Diela, odstránenie vád a záruka
1.
Dodávateľ je povinný vyzvať Objednávateľa
pracovných dní vopred. Objednávateľ je povinný sa
povinný Dielo prevziať aj vtom prípade, ak má drobné
ktoré nebránia jeho riadnemu a bezpečnému užívaniu.
Diela odmietnuť.

na prebratie dokončeného Diela aspoň päť (5)
preberacieho konania zúčastniť. Objednávateľ je
vady a/alebo nedorobky (t.j. také vady a nedorobky
Pre iné vady a nedorobky je oprávnený prevzatie

2.
O odovzdaní a prevzatí Diela sú zmluvné strany povinné podpísať preberací protokol, ktorý okrem
základných údajov musí obsahovať najmä :
a)
b)
c)
d)
e)

základné údaje o Diele,
zhodnotenie akosti Diela a výsledok odskúšania Diela,
súpis zistených drobných vád a nedorobkov, pokiaľ sa vyskytnú, termíny ich odstránenia,
súpis odovzdávaných dokladov a dokumentácie k Dielu,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

3.
Pokiaľ sa pri odovzdaní a prevzatí dokončeného Diela zistia drobné vady a nedorobky, ktoré
nebránia užívaniu Diela, Dodávateľ je povinný všetky zistené drobné vady a nedorobky odstrániť v lehote
dohodnutej v preberacom protokole, ktorá nebude dlhšia ako tridsať (30) dní. V prípade, ak by ich Dodávateľ
neodstránil v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený nechať vykonať odstránenie tretím subjektom
a od Dodávateľa požadovať úhradu týchto nákladov.
4.
Po odstránení vád a nedorobkov Dodávateľom sa podpíše protokol o odstránení vád a nedorobkov,
ktorý bude obsahovať najmä:
a)
b)
c)
d)

súpis zistených vád a nedorobkov,
súpis uskutočnených opráv,
lehoty, v ktorých sa vady odstránili,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

5.
Minimálne päť (5) pracovných dní pred odovzdaním Diela je Dodávateľ povinný predložiť
v origináli Objednávateľovi všetku dokumentáciu potrebnú k riadnemu zhotoveniu a užívaniu Diela
v zmysle platných právnych predpisov tak, aby ku dňu preberacieho konania mohla byť zo strany
Objednávateľa skontrolovaná jej úplnosť a jej prevzatie potvrdené v preberacom protokole. Ak Dodávateľ
s Dielom neodovzdá Objednávateľovi dokumentáciu potrebnú na užívanie Diela (predovšetkým záručné
listy), má Dielo vady brániace riadnemu užívaniu Diela a Objednávateľ je oprávnený prevzatie Diela
odmietnuť.
6.
Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, polohy, rozsahu a parametrov Diela
stanovených touto Zmluvou a je j prílohami, platnými právnymi predpismi, technickými normami,
technologickými postupmi, alebo podmienkami príslušného úradu ako aj chýbajúca skúška Diela alebo jeho
časti a chýbajúca dokumentácia.
7.
Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii)
vzniknuté po odovzdaní Diela, ak boli spôsobené porušením povinnosti Dodávateľa a (iii) v rozsahu záruky
za akosť Diela.
8.
Dodávateľ na montáž a tovary poskytuje záruku v dĺžke stoosem (108) mesiacov, na svietidlá
poskytuje záruku v dĺžke stoosemdesiat (180) mesiacov, pričom záruka začína plynúť od protokolárneho
odovzdania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Vo vzťahu k odstraňovaným vadám plynie záručná doba od ich
odstránenia v zmysle bodu 3. tohto článku Zmluvy. Pri tovaroch a ich častiach, na ktoré poskytuje výrobca
dlhšiu záručnú lehotu, platí táto dlhšia záručná lehota.
9.
Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu
reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k
reklamácii do piatich (5) pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať
jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Dodávateľ povinný odstrániť bezpékja
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a bezodplatne, najneskôr v lehote do desiatich (10) dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany
Objednávateľa. V prípade, že Dodávateľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie
odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Dodávateľa. Tým nie je dotknuté právo
Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške. Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla
spôsobiť a/alebo spôsobila na Diele vznik havarijného stavu, Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie
vád bezodkladne od ich oznámenia Objednávateľom, najneskôr však do štyridsaťosem (48) hodín od ich
oznámenia.
10.
Objednávateľ je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného dodania Diela,
niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu:
a) výmena vadného tovaru za tovar bez vád,
b) odstránenie vád opravou (ak sú opraviteľné) Dodávateľom, resp. na jeho náklady,
c) dodanie chýbajúceho tovaru,
d) zníženie ceny o zľavu, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty Diela v dôsledku kvalitatívnych vád,
minimálne však o 10% z Ceny vadnej časti Diela.
11.
Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom určeným Objednávateľom v zmysle bodu 10.
tohto článku Zmluvy, a to najneskôr v lehote uvedenej v bode 9. tohto článku Zmluvy. Záručná doba na
tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar/Dielo spôsobilý k užívaniu.
Článok VII.
Postavenie Dodávateľa
1.

Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy:
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako
„RPVS“) a tiež každý Dodávateľovi známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade,
ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS.

2.
Ak je Dodávateľ zapísaný v RPVS, Dodávateľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať
každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do piatich (5)
dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Dodávateľa
so splnením tejto povinnosti, je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50
EUR za každý, i začatý deň omeškania.
3.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Zmluvy nepodieľal subdodávateľ, ktorý je
partnerom verejnéhasektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Dodávateľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ
oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z Ceny bez DPH dojednanej v článku
III. tejto Zmluvy, minimálne však vo výške 300 EUR za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa).
Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj
opakovane, maximálne však lx za kalendárny mesiac.
4.
Dodávateľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
5.
Dodávateľ nesmie previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa udeleného vo forme trojstrannej písomnej dohody. V
opačnom prípade je takýto prevod neplatný. To neplatí na finančné pohľadávky dodávateľa, ktoré sú voľne
postupiteľné.
Článok VIII.
Povinnosti Dodávateľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi
1.
Dodávateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného
konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť,
opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Dodávateľa.
2.
Dodávateľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení
v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako „zoznam
subdodávateľov“).
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3.
Dodávateľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname
priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti
Dodávateľa o udelenie súhlasu je Dodávateľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené
v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Dodávateľa o svojom rozhodnutí
v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia
súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti
Dodávateľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.
4.
Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva
príslušnú časť realizácie Diela riadne, môže od Dodávateľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa.
Dodávateľ je povinný spôsobom podľa tohto bodu 4 tohto článku Zmluvy žiadosti o náhradu vyhovieť
najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote
Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu
subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Dodávateľa plniť na základe Zmluvy riadne
a včas a nemá vplyv na termíny.
5.
Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Dodávateľ je povinný predložiť
Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich (5) pracovných dní odo dňa
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa
skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny
zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 2 tejto Zm luvy. Na požiadanie Objednávateľa je
Dodávateľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň
skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu
o ukončení zmluvy, do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
6.
Dodávateľ ku dňu uzavretia Zmluvy predložil Objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas
osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím
a spracúvaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 8 tohto článku (ďalej len „súhlas so
spracúvaním osobných údajov“) s výnimkou prípadu, kedy sa súhlas so spracovaním osobných údajov
nevyžaduje a v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Dodávateľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia
nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.
8.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia GDPR, najmä údaj o tom,
kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu.
Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.
9.
Ak Dodávateľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
bez vyžadovaného predloženia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je povinný nahradiť
Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým konaním Objednávateľovi vznikla, vrátane prípadných
peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov.
10.
Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi, a to najneskôr do desiatich (10) dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje
o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, zmena právnej formy
subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného
konania alebo likvidácie subdodávateľa.
11.
V prípade ak Dodávateľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu
2. tohto článku Zmluvy alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3. tohto článku Zmluvy,
Dodávateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny bez DPH dojednanej v článku III.
Zmluvy.
12.
V prípade omeškania Dodávateľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Dodávateľa v zmysle bodov 5.
až 7. tohto článku Zmluvy je Dodávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, i,
začatý deň omeškania.
tfíjJtÁ

Článok IX.
Sankcie a náhrada škody
1.
Pre prípad porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zmluvné strany dojednali
zmluvné pokuty, popri iných dojednaní v tejto Zmluve, nasledovne :
1.1.
v prípade omeškania Dodávateľa s termínom odovzdania dokončeného Diela podľa článku
II. bodu 3. tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Dodávateľa nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,01 % z Ceny bez DPH, a to za každý, aj začatý deň omeškania;
1.2.
v prípade omeškania Dodávateľa so splnením jeho záväzku zabezpečiť odstránenie vady
alebo nedorobku Diela uvedených v preberacom protokole pri odovzdaní Diela je Objednávateľ
oprávnený uplatniť si u Dodávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý aj začatý
deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade alebo nedorobku Diela až do jej
odstránenia;
1.3.
v prípade omeškania Dodávateľa s odstránením reklamovanej vady v záručnej dobe
v dojednanej lehote je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Dodávateľa nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 0,01 % z Ceny reklamovanej časti Diela za každý, i začatý deň omeškania s odstránením,
najviac však 5,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia, a to osobitne vo
vzťahu ku každej jednotlivej vade;
1.4.
v prípade porušenia predpisov BOZP a PO pri realizácii Diela je Objednávateľ oprávnený
uplatniť si u Dodávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,-EUR za každý prípad porušenia;
1.5.
prípade omeškania Dodávateľa s uprataním Miesta vykonania Diela, je Objednávateľ
oprávnený uplatniť si u Dodávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý aj začatý
deň omeškania;
1.6.
v prípade, že Dodávateľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje
technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu
plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými technickými normami a všeobecne záväznými
právnymi predpismi, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Dodávateľa nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 1% z Ceny Diela bez DPH za každé takéto porušenie;
1.7.
v prípade porušenia povinností Dodávateľa podľa článku VII. tejto Zmluvy je Objednávateľ
oprávnený na zaplatenie zmluvných pokút uvedených v článku VII. tejto Zmluvy.
1.8.
v prípade porušenia povinností Dodávateľa podľa článku VIII. tejto Zmluvy je Objednávateľ
oprávnený na zaplatenie zmluvných pokút uvedených v článku VIII. tejto Zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto bode Zmluvy sa považujú za
obvyklé a primerané povahe zabezpečovacieho záväzku.
2.
Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti
s výkonom predmetu plnenia podľa Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo
iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany Dodávateľa,
je Dodávateľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody.
Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu spôsobila tretia osoba,
ktorej Dodávateľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Dodávateľ. Právo Objednávateľa na
náhradu škody v celej výške nie je uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté.
3.
Dohodnuté zmluvné pokuty, náhradu škody a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do
štrnástich (14) dní od ich uplatnenia.
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Článok X.
Ukončenie zmluvného vzťahu
1.

Zmluva môže predčasne zaniknúť:
1.1
dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov
a pohľadávok,
1.2
odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo
v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.

2.
Objednávateľ okrem dôvodov na odstúpenie, ktoré uvádza Obchodný zákonník alebo osobitný
predpis alebo dohoda Zmluvných strán na iných miestach tejto Zmluvy, môže odstúpiť od tejto Zmluvy
z nasledovných dôvodov na strane Dodávateľa:
a)
ak bol Dodávateľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na
zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b)
ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy
s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy,
c)
Dodávateľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného
sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní,
d)
ak sa Dodávateľ dostal do omeškania s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) dní,
e)
ak Dodávateľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre
a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými
normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
f)
ak Dodávateľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie Diela z iných dôvodov ako
dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Dodávateľ nemohol predvídať
v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
g)
ak sa vyhlásenie Dodávateľa o tom, že nie je partnerom verejného sektora ukáže ako
nepravdivé alebo po tom čo sa Dodávateľ partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podľa
bodu 1. v článku VII. tejto Zmluvy návrh na zápis do RPVS,
h)
v prípadoch predpokladaných zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
i)ak sa na plnení Zmluvy podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný
v RPVS,
j)ak Dodávateľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 2 až 7 tejto Zmluvy.
(
3.
Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku tejto Zmluvy odstúpiť
od Zmluvy aj v prípade, ak Dodávateľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy
alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od
Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Dodávateľa, pričom Objednávateľ po
prvom porušení povinnosti písomne upozorní Dodávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od
Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Dôvodom na odstúpenie od
tejto Zmluvy je pre účely tohto bodu aj pretrvávanie stavu porušenia ak k náprave nedošlo ani v lehote
určenej Objednávateľom k náprave, nie kratšej ako sedem (7) dní.
4.
Dodávateľ je okrem dôvodov na odstúpenie, ktoré uvádza Obchodný zákonník alebo osobitný
predpis alebo dohoda Zmluvných strán na iných miestach tejto Zmluvy, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj
ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení
Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Dodávateľ je v tomto prípade oprávnený
odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom
Dodávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek
povinnosti odstúpi od Zmluvy. Dodávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Dôvodom
na odstúpenie od tejto Zmluvy je pre účely tohto bodu aj pretrvávanie stavu porušenia ak k náprave nedošlo
ani v lehote určenej Dodávateľom k náprave, nie kratšej ako sedem (7) dní.
5.
Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s
výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zn%ltt^ijé^
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resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskyto\aní
záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná,
ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti Predmetu Zmluvy vykonanej do
momentu odstúpenia, povinností Dodávateľa podľa bodu 7 tohto článku tejto Zmluvy, zmluvných ustanovení
týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a
iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
ukončení Zmluvy.
6.
Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej
zmluvnej strane.
7.

Po predčasnom ukončení Zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu) je Dodávateľ povinný:
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela
príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré
Dodávateľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie Diela,
d) odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať Miesto
vykonania Diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od ukončenia Zmluvy; v prípade nečinnosti sa
Dielo a Miesto vykonania Diela považujú za odovzdané márnym uplynutím tejto lehoty; odovzdaním
podľa tohto bodu Zmluvy sa Dielo zrealizované a dodané do času ukončenia Zmluvy stáva vlastníctvom
Objednávateľa,
e) na žiadosť Objednávateľa bez zbytočného odkladu uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude
záväzok Dodávateľa ako predávajúceho dodať Objednávateľovi ako kupujúcemu hnuteľné veci, ktoré
Dodávateľ účelne obstaral pre vykonanie Diela, a spracovaním sa zatiaľ nestali súčasťou zhotovovaného
Diela a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam a záväzok Objednávateľa ako kupujúceho
zaplatiť kúpnu cenu týchto vecí.

8.
Pri predčasnom zániku Zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť Dodávateľovi len časť Ceny
v rozsahu tej časti Diela ktorá je vykonaná a dodaná do momentu odstúpenia. Stav rozpracovanosti sa určí
písomnou dohodou zmluvných strán najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa zániku tejto Zmluvy. Pokiaľ
v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej dohode, každá zo zmluvných strán je
oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti Diela znalca. Dodávateľ však v prípade
predčasného zániku tejto Zmluvy nemá nárok na úhradu nákladov za nezapracovaný materiál alebo
zariadenia ani za tovar „na ceste“ pokiaľ Objednávateľ nevyužije právo podľa bodu 7 písm. e) tohto článku
Zmluvy. V prípade, ak k predčasnému zániku Zmluvy dôjde na základe odstúpenia Objednávateľa pre
porušenie povinností Dodávateľa, časť Ceny za rozpracované Dielo resp. cena za hnuteľné veci podľa bodu
7. písm. e) tohto článku Zmluvy bude uhradená v splátkach podľa bodu 1. článku IV. tejto Zmluvy a podľa
platobných podmienok dojednaných v článku IV. tejto Zmluvy.
Článok XI.
Ďalšie ustanovenia o ochrane osobných údajov
1.
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ ako prevádzkovateľ bude osobné údaje zástupcov
Dodávateľa a jeho subdodávateľov uvedené v tejto Zmluve, ako aj osobné údaje zástupcov Dodávateľa
a jeho subdodávateľov získané v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, spracúvať za účelom plnenia záväzkov
tejto Zmluvy a prípadného vymáhania vzniknutých nárokov. Osobné údaje bude Objednávateľ uchovávať po
dobu vyplývajúcu z príslušných predpisov pre archiváciu Zmluvy a po dobu nevyhnutnú na uplatnenie
nárokov z nej plynúcich. Právnym základom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je plnenie tejto
Zmluvy. V prípade neposkytnutia údajov je prevádzkovateľovi znemožnené plniť si svoje povinnosti z
tejto Zmluvy.
2.
Objednávateľ ako prevádzkovateľ bude osobné údaje zástupcov Dodávateľa a jeho subdodávateľov
poskytovať tretím stranám výlučne na účely zabezpečenia plnenia predmetu tejto Zmluvy, prípadne, ak to
vyplýva prevádzkovateľovi ako povinnosť z osobitných predpisov. Jedná sa predovšetkým o tretie strany
poskytujúce právne a iné poradenstvo súvisiace s prípravou zmlúv a dokumentácie súvisiacej s plnením tejto
Zmluvy, a financujúcu banku. Zmluva bude súčasne zverejnená v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom
znení.
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' 3.
Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že v prípade ak poskytuje osobné údaje o inej fyzickej
osobe disponujú jej preukázateľným súhlasom na ich poskytnutie za vyššie uvedeným účelom. Za správnosť,
úplnosť a aktuálnosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich na spracúvanie poskytol.
4.
Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy ďalej prehlasuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní
osobných údajov v rozsahu GDPR a že bol poučený o právach dotknutých osôb, predovšetkým, že tieto majú
na základe písomnej žiadosti právo (i) požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom; (ii) požadovať
opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov; (iii) požadovať
vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (iv) požadovať
obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne
správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (v) požadovať od prevádzkovateľa prenos
spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, (vi) podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v
členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom
podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov, pričom na území Slovenskej
republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov; a (vii) namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe právneho titulu plnenia tejto Zmluvy - Objednávateľ ako
prevádzkovateľ v tom prípade ďalej nesmie spracúvať osobné údaje, avšak iba v tom prípade, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
dotknutých osôb, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
5.

Ustanovenie článku VIII. tejto Zmluvy nie sú týmto článkom Zmluvy dotknuté.
Článok XII.
Doručovanie a poverené osoby

1.
Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia podľa tejto Zmluvy vyžadujúce písomnú
podobu (ďalej ako „Dokument“) budú medzi zmluvnými stranami doručované listami doručovanými
poštou, kuriérskou službou, osobne alebo e-mailovou správou. Pre vylúčenie pochybností však zmluvné
strany uvádzajú, že odstúpenie od Zmluvy nie je možné doručovať e - mailom a dodatky k tejto Zmluve
nemožno vyhotovovať inak ako v listinnej podobe. Tam, kde to Zmluva vyslovene predpokladá, možno
Dokument doručovať aj zápisom v montážnom denníku, avšak za doručený sa považuje až potvrdením
prevzatia zo strany oprávneného zástupcu Objednávateľa.
2.
Ak bol Dokument zasielaný poštou, považuje sa za doručený dňom, v ktorom ho adresát prevzal
alebo odmietol prevziať, alebo na tretí (3.) pracovný deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená
zásielka zaslaná na adresu adresáta uvedenú v tomto článku Zmluvy vrátila späť odosielateľovi ako
nedoručená z akéhokoľvek dôvodu. Ak bol Dokument doručovaný osobne, považuje sa za doručený dňom,
v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať. Pri použití kuriérskej služby sa Dokument považuje za
doručený v deň prevzatia Dokumentu osobou poverenou Zmluvnou stranou na preberanie, alebo momentom
odmietnutia prevzatia Dokumentu. Ak bol Dokument zasielaný e-mailom, považuje sa za doručený v deň
odoslania e - mailu, pokiaľ sa odosielateľovi nevrátila správa o nedoručení/nedoručiteľnosti e - mailu.
3.
Kontaktné údaje zmluvných strán, na ktoré budú všetky Dokumenty doručované alebo oznamované
sú uvedené v záhlaví zmluvy o dielo.
4.
Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane
aktualizáciu kontaktných údajov podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy. Na účinnosť zmeny nie je potrebný
dodatok k tejto Zmluve. Ak zmluvná strana túto povinnosť nesplní, považuje sa doručenie Dokumentu za
vykonané, ak je Dokument doručený na poslednú zmluvnej strane oznámenú adresu.
5.
Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že určeným zástupcom Objednávateľa pre účely kontroly plnení,
súčinnosti, odovzdávania Miesta vykonávanie Diela a preberania Diela je : Michal Glos
6.
Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že určeným zástupcom Dodávateľa pre účely koordinácie plnení,
súčinnosti, preberania Miesta vykonávania Diela a odovzdávania Diela je : Ing. Oto Bošternák
7.
Vyššie uvedení zástupcovia podľa bodu 5. a 6. tohto článku Zmluvy sú oprávnení prejednávať v
mene účastníkov všetky záležitosti, týkajúce sa plnenia tejto Zmluvy, nie sú však oprávnení jednať v mene
zmluvných strán v právnych úkonoch ohľadom zmeny tejto Zmluvy.
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Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
2.
Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3.
Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s
ktorými Objednávateľ oboznámil Dodávateľa a naopak počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, sú predmetom
obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto Zmluvy a to bez
časového obmedzenia. Porušením tohto ustanovenia nie je zverejnenie tejto Zmluvy a jej príloh na webovej
stránke Objednávateľa ani sprístupnenie informácii Objednávateľom ako povinnou osobou v zmysle zákona
č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.
5.
Dodávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy
zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Dodávateľ môže
zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto Zmluve.
6.
Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných
sporov zo Zmluvy je ten súd Slovenskej republiky, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať
a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).
7.
V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré táto Zmluva odkazuje,
použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis
nahrádza.
8.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden (1)
rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej
identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy
9.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpočet - Výkaz výmer
10.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne,
vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

V Prašiciach, dňa: 14.09.2021

V Štúrovo dňa: 26.08.2021
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Erika Nemešová, starostka obce
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Roman Polák - konateľ spoločnosti
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