ZMLUVA O DIELO Č. 62 16 Z 0179 - 00
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len “Zmluva”)
uzavretá medzi:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Zastúpený:

NAFTA a.s.
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 4837/B
36 286 192
2022146599
SK2022146599
SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX
Mgr. Jana Cinová – vedúca odboru controllingu
Ing. Martin Jarábek – vedúci odboru nákupu

(ďalej len “Objednávateľ”)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
Zastúpený:
(ďalej len “Zhotoviteľ”)
(ďalej spolu tiež “Zmluvné strany” alebo osobitne len “Zmluvná strana”)
1
1.1

PREDMET ZMLUVY
Účel Zmluvy
Účelom tejto Zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré sa
budú aplikovať na zhotovenie diela uvedeného v odseku 1.2 Zhotoviteľom pre
Objednávateľa.
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Uzatvorením tejto Zmluvy majú Zmluvné strany záujem na tom, aby výsledok
činností, na ktorých vykonanie sa Zhotoviteľ touto Zmluvou zaviazal, spĺňal
všetky podmienky ustanovené v tejto Zmluve a jej Prílohách, a aby všetky,
rozhodnutia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia, posúdenia, opatrenia, iné správne
akty, iné právne úkony a ostatné úkony orgánov verejnej správy, príslušných
právnických osôb a/alebo fyzických osôb, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie
stavebných úprav v súlade s príslušnými právnymi predpismi, boli týmito osobami
zákonne a platne vydané, alebo uskutočnené a nadobudli právoplatnosť v
objektívne čo najkratšom možnom čase.
1.2.

Predmet diela
V zmysle podmienok tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre
Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje od Zhotoviteľa prevziať riadne a včas
zhotovené Dielo:
1.2.1 projektová dokumentácia „Doťaženie zostatkových zásob strediska ZPS
Závod-Prieskum“ ďalej len „ZPS Závod-Prieskum“ v zmysle Príloh
k tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“ alebo „projekt“) v nasledovnom rozsahu:
1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5

Procesný prepočet existujúcej technológie;
Špecifikácia zariadení, dodávok a materiálov s dlhou dodacou
lehotou (ďalej len „DDL“). Pod DDL sa rozumie zariadenie,
dodávka alebo prvok ktorého predpokladaný čas dodania od
okamihu objednania je dlhší ako 3 mesiace;
Spracovanie jednostupňovej dokumentácie pre stavbu na ZPS
Závod-Prieskum;
Spracovanie technologického postupu tlakových skúšok;
Spracovanie technologického postupu funkčného vyskúšania
relevantnej časti strediska ZPS Závod-Prieskum.

1.2.2 Výkon občasného autorského dozoru projektanta počas realizácie stavby a
technická podpora v prípravných fázach stavebnej investície. „Autorským
dozorom“ sa rozumie výkon odborného autorského dohľadu ako činnosť
definovaná obsahom Prílohy č.5 Sadzobníka UNIKA 2015;
1.2.3 Projekt skutočného vyhotovenia na vyžiadanie Objednávateľa.
Zhotoviteľ prehlasuje, že (a) veci (tovar) dodané Zhotoviteľom v súvislosti so
zhotovením Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené žiadnym
právom tretej osoby, najmä záložným právom alebo predkupným právom, (b)
takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej
osobe a (c) neexistuje právny predpis ani rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré
by Zhotoviteľovi akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s takýmito vecami.
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne rozšíriť alebo zúžiť rozsah
predmetu plnenia tejto Zmluvy formou zmeny rozsahu funkčného a technického
riešenia Diela alebo zmeny zadávacích podmienok s tým, že cena Diela sa
v prípade zmeny rozsahu Diela upraví v zmysle bodu 2.4 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zhotoví v súlade s požiadavkami Objednávateľa,
všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami EÚ, platnými slovenskými
technickými normami, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol
oboznámený. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom
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a povahou Diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky
k realizácii Diela a že disponuje takými oprávneniami, kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné. Zmenu predmetu plnenia, ktorá
bude mať za následok zmenu rozsahu Diela je možné vykonať iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym a včasným vypracovaním predmetu
Diela, resp. jednotlivých jeho etáp v rozsahu podľa tohto bodu 1.2. a jeho (ich)
odovzdaním Objednávateľovi podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný spracovať jednostupňový projekt primerane v rozsahu príloh
č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych
činností Unika 2015 (ďalej len "Sadzobník UNIKA") a vykonávať autorský
dohľad primerane v rozsahu prílohy č.4 tohto Sadzobníka.
1.3

Spôsob vypracovania projektu
Jednostupňová projektová dokumentácia bude vyhotovená nasledovne:
v tlačovej forme v slovenskom jazyku – počet paré 8, v digitálnej forme
v slovenskom jazyku na CD - počet CD 8, pričom výkresy budú vo formáte .dwg,
textová časť vo formáte .doc (Word) a tabuľky vo formáte .xls (Excel) a celá
projektová dokumentácia tiež kompletne vo formáte .pdf. Zhotoviteľ je povinný
vypracovať projekt v zmysle Štandardov spracovania PD NAFTA ktoré tvoria
Prílohu č.5 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi okolnosti, ktoré zistil pri plnení
predmetu tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu akýchkoľvek pokynov
Objednávateľa.
Po zhotovení časti Diela je Zhotoviteľ povinný túto predložiť Objednávateľovi v
jeho sídle na skontrolovanie a predbežné odsúhlasenie. Tento istý postup platí
rovnako aj po zhotovení celého projektu. Vykonanie kontroly a predbežné
odsúhlasenie príslušnej časti Diela, resp. kompletného projektu zo strany
Objednávateľa sa na účely tejto Zmluvy nepovažuje za prevzatie Diela alebo jeho
časti zo strany Objednávateľa a nedotýka sa taktiež žiadnym spôsobom
zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela, povinnosti Zhotoviteľa odovzdať Dielo
Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo
riadne a včas.
Dielo sa považuje za riadne zhotovené, ak je vhodné pre použitie na účel uvedený
v tejto Zmluve a má vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v jej prílohách a je bez
akýchkoľvek vád a nedorobkov.
Zhotoviteľ je oprávnený použiť pri zhotovovaní Diela subdodávateľov iba
s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za
konanie svojich subdodávateľov tak, ako keby konal sám.

2
2.1

CENA ZA DIELO
Cena za Dielo
Cena je stanovená dohodou pre zadefinovaný rozsah Diela a pre tento rozsah je
maximálna a je stanovená nasledovne:
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Rozpis ceny:
2.1.1 Procesný prepočet existujúcej technológie, xx,- EUR;
2.1.2 Špecifikácia zariadení, dodávok a materiálov DDL, xx,- EUR;
2.1.3 Spracovanie jednostupňovej dokumentácie pre stavbu ZPS Závod-Prieskum,
xx,- EUR;
2.1.4 Spracovanie technologického postupu tlakových skúšok, xx,- EUR;
2.1.5 Spracovanie technologického postupu funkčného vyskúšania relevantnej
časti strediska ZPS Závod-Prieskum, xx,- EUR;
2.1.6 Výkon občasného autorského dozoru projektanta počas realizácie stavby a
technická podpora v prípravných fázach stavebnej investície, xx,- EUR/hod
2.1.7 Projekt skutočného vyhotovenia, na vyžiadanie Objednávateľa, xx,- EUR.
2.2

Obsah Ceny
V Cene sú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví,
zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa, s výnimkou
nákladov na správne poplatky a kolky vyberané akýmkoľvek orgánom štátnej
správy. Požiadavku na úhradu správnych poplatkov a kolkov musí Zhotoviteľ
Objednávateľovi preukázať. Cena zahŕňa aj akékoľvek autorské práva, ktoré sa
viažu na zhotovené Dielo alebo jeho časť a inžiniersku činnosť vykonávanú
v súvislosti so zhotovovaním Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na
plnenie predmetu tejto Zmluvy, ktoré nie sú výslovne uvedené v špecifikáciách
predmetu Zmluvy, ale ktorých potreba bola zo strany Zhotoviteľa pri uzatváraní
tejto Zmluvy rozumne predvídateľná alebo ktoré mohol Zhotoviteľ pri náležitej
odbornej starostlivosti zistiť pri predkladaní cenovej ponuky a/alebo pri uzatváraní
tejto Zmluvy, sú zahrnuté v Cene. Takéto predvídateľné a zistiteľné náklady sa
považujú za zahrnuté v rozsahu plnenia Zhotoviteľa a skutočnosť, že nie sú
zahrnuté v kalkulácii Ceny Diela, alebo jeho jednotlivých častí, nemôže byť
dôvodom na zmenu Ceny za zhotovenie Diela.

2.3

DPH
Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude fakturovaná v zmysle platných
právnych predpisov o DPH.

2.4

Zmena Ceny
Cenu za zhotovenie Diela je možné upraviť iba písomnou dohodou Zmluvných
strán a to len v prípadoch:
a) zmeny rozsahu funkčného a technického riešenia na podnet Objednávateľa
alebo
b) zmeny zadávacích podmienok.
V prípade, že Objednávateľ jednostranne rozšíri alebo zúži rozsah predmetu
plnenia v zmysle ustanovenia ods. 1.2 tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany,
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že Cenu za zhotovenie Diela upravia v súlade s týmto bodom tejto Zmluvy
prípočtom alebo odpočtom, vo výške stanovenej na základe:
a) cenovej kalkulácie predloženej Zhotoviteľom a
b) cenových kalkulácií Sadzobníku UNIKA 2015 s poskytnutím zľavy 10%
c) dohodou Zmluvných strán ak postupy uvedené pod písmenom a, b nebudú
uplatniteľné.
2.5

Zádržné DPH
Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy u neho nenastali dôvody na
zrušenie registrácie Zhotoviteľa pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm.
b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zverejnený v zozname
platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH
vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej iba „zoznam
vedený FR SR“).
Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy jeho štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom Objednávateľa.
V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy a pred zánikom tejto Zmluvy
a) nastanú u Zhotoviteľa dôvody na zrušenie registrácie Zhotoviteľa pre daň z
pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH
a/alebo Zhotoviteľ bude zverejnený v zozname vedenom FR SR alebo
b) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Zhotoviteľa sa
stane štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom
Objednávateľa alebo
c) vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, začne sa voči Zhotoviteľovi konkurzné
konanie alebo reštrukturalizačné konanie
sa Zhotoviteľ zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne
oznámiť vznik tejto skutočnosti Objednávateľovi. V prípade, že Zhotoviteľ v
stanovenej lehote neoznámi písomne vznik niektorej zo skutočností uvedených v
písm. a), b) a c) tohto bodu Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na
náhradu všetkej a akejkoľvek škody, ktorá mu vznikne v dôsledku nesplnenia si
oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa, najmä na náhradu dane z pridanej hodnoty,
ktorú ako ručiteľ uhradil namiesto Zhotoviteľa v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b
zákona o DPH.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade ak kedykoľvek po uzavretí tejto
Zmluvy a pred zánikom tejto Zmluvy vznikne (nastane) ktorákoľvek zo
skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu 2.4 tejto Zmluvy, má
Objednávateľ právo zadržať zo splatných častí Ceny (odplaty) fakturovaných
Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane z
pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre.
Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zádržné najneskôr do 60 dní po tom, čo
Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže, že bol vymazaný zo zoznamu vedeného FR
SR.
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V prípade, ak Objednávateľ ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o
DPH uhradí daň z pridanej hodnoty namiesto Zhotoviteľa, Objednávateľ je
oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku na náhradu plnenia – dane z pridanej
hodnoty zaplatenej namiesto Zhotoviteľa, ktorá Objednávateľovi v dôsledku toho
voči Zhotoviteľovi vznikne, jej započítaním s pohľadávkou Zhotoviteľa voči
Objednávateľovi na vyplatenie zádržného, s čím Zhotoviteľ bezvýhradne a
neodvolateľne súhlasí.
3
3.1

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
Lehota dodania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov je nasledovná:
3.1.1

Do 15.08.2016 pre Procesný prepočet existujúcej technológie (v rozsahu
technického zadania);

3.1.2

Do 22.08.2016 pre Zoznam a špecifikáciu zariadení, dodávok alebo
prvkov DDL;

3.1.3

Do 31.08.2016 pre Prvý návrh dokumentácie v elektronickej forme na
prerokovanie základných parametrov za účelom ich odsúhlasenia pre
dokončenie projektovej dokumentácie;

3.1.4

Do 15.09.2016 pre Súhlasné stanovisko oprávnenej
organizácie, posudzujúcej dokumentáciu vyhradených
zariadení;

3.1.5

Do 22.09.2016 pre Finálnu elektronickú verziu dokumentácie, čím sa
rozumie dokumentácia odsúhlasená s Objednávateľom formou
záverečného prerokovania;

3.1.6

Do 30.09.2016 pre Finálnu dokumentáciu v papierovej forme v
dohodnutom rozsahu a počte paré - 8 ks;

3.1.7

Do 15.10.2016 pre Technologický postup tlakových skúšok;

3.1.8

Do 15.10.2016 pre Technologický postup funkčného vyskúšania
relevantnej časti strediska ZPS Závod-Prieskum;

3.1.9

Do 30.06.2017 pre Výkon občasného autorského dozoru projektanta počas
realizácie stavby a technická podpora v prípravných fázach stavebnej
investície;

právnickej
technických

3.1.10 Do 31.07.2017 pre Projekt skutočného vyhotovenia na vyžiadanie
Objednávateľa.
Zhotoviteľ vypracuje do 5 dní od uzatvorenia tejto Zmluvy podrobný časový
harmonogram realizácie Diela, ktorý sa stáva pre Zmluvné strany záväzný po jeho
písomnom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Podrobný časový harmonogram bude
vypracovaný a dodaný v Programe MS Project, verzia minimálne 2003. V prípade
ak zhotoviteľ nemá k dispozícii tento program, Objednávateľ akceptuje
harmonogram v Programe Excel.
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3.2

Prevzatie Diela a nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu
Prevzatie Diela (alebo jeho časti) bude vykonané Objednávateľom na základe
písomnej výzvy Zhotoviteľa oznámenej Objednávateľovi min. 3 pracovné dni
vopred.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Dielo (alebo jeho časť) v
termínoch stanovených v tejto Zmluve.
Objednávateľ prevzaté Dielo, resp. jeho časť skontroluje a v prípade nesúhlasu s
jeho/ich prevedením má právo do 5 pracovných dní Dielo (alebo jeho časť) vrátiť
Zhotoviteľovi na dopracovanie aj s písomnými pripomienkami.
Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Dielu (jeho časti) dňom podpisu
preberacieho protokolu. Dielo sa požaduje za ukončené až dodaním a prevzatím
kompletnej dokladovej časti Diela. Objednávateľ sa zaväzuje takto dodané Dielo
prevziať od Zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve. O odovzdaní a
prevzatí Diela (jeho časti) Zhotoviteľom a prevzatí Diela (jeho časti)
Objednávateľom bude spísaný preberací protokol. Preberací protokol o odovzdaní
a prevzatí Diela (jeho časti) musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami
Zmluvných strán vo veciach technických, inak je neplatný. Obsah a forma
protokolu tvorí Prílohu č.3 tejto Zmluvy.

3.3

Oznámenie o omeškaní so zhotovením Diela
V prípade že hrozí, že Zhotoviteľ nezhotoví Dielo, alebo jeho časť v lehote
uvedenej v tejto Zmluve, Zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti písomne informovať
Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie.
Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň
zhotovenia Diela. Splnením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tomto odseku nie
sú dotknuté ostatné nároky Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku
Zhotoviteľa zhotoviť Dielo včas.

3.4

Dôsledky omeškania so zhotovením Diela
V prípade, že Zhotoviteľ nedokončí Dielo (alebo akúkoľvek jeho časť) v súlade s
článkom 3.1. tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo na uplatnenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,05 % z ceny bez DPH za každý deň omeškania, ktorá bude splatná do
piatich (5) dní od jej vyúčtovania Objednávateľom.
V prípade, ak Zhotoviteľ včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť,
Zhotoviteľ je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný ihneď
zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 15 % ročne z celkovej
nesplatenej časti zmluvnej pokuty.
Svoje nároky na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu je Objednávateľ oprávnený si
uplatniť jednostranným započítaním proti akejkoľvek pohľadávke Zhotoviteľa
podľa tejto Zmluvy.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu
škody.

4
4.1

MIESTO ODOVZDANIA DIELA
Miesto odovzdania Diela
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Miestom odovzdania Diela, resp. jeho jednotlivých častí je prevádzkovo technická
budova NAFTA a.s., 900 68 Plavecký Štvrtok č. 900, prípadne iné vopred
dohodnuté priestory Objednávateľa.
4.2

Nebezpečenstvo škody
Nebezpečenstvo škody na Diele (jeho časti) prechádza na Objednávateľa prevzatím
Diela (jeho časti) v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy.

5
5.1

PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena bude Objednávateľom hradená v súlade s touto Zmluvou na základe faktúr
Zhotoviteľa vystavovaných nasledovne:
5.1.1

Faktúra za finálnu dokumentáciu v papierovej forme v dohodnutom
rozsahu a počte paré - 8 ks;

5.1.2

Faktúra za technologický postup tlakových skúšok;

5.1.3

Faktúra za technologický postup funkčného vyskúšania relevantnej časti
strediska ZPS Závod-Prieskum;

5.1.4

Faktúra za výkon občasného autorského dozoru projektanta počas
realizácie stavby a technická podpora v prípravných fázach stavebnej
investície;

5.1.5

Faktúra za projekt skutočného vyhotovenia na vyžiadanie Objednávateľa.

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi za uskutočnené plnenia
Diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného obidvomi
zmluvnými stranami. Prílohou faktúry vždy musí byť príslušný odovzdávací
a preberací protokol.
5.2

Faktúra musí obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi a touto Zmluvou, najmä:
a)

označenie, že ide o faktúru;

b)

obchodné meno, sídlo Zhotoviteľa a informáciou o zápise do OR;

c)

obchodné meno, sídlo, Objednávateľa a informáciou o zápise do OR;

d)

IČO, DIČ, IČ DPH a bankové spojenie Zmluvných strán

e)

číslo Zmluvy;

f)

poradové číslo faktúry;

g)

identifikáciu predmetu plnenia;

h)

rozsah a druh fakturovaných prác a/alebo tovarov a/alebo služieb;

i)

cenu fakturovaných prác a/alebo tovarov a/alebo služieb bez DPH;

j)

výška DPH v EUR;

k)

cenu fakturovaných prác a/alebo tovarov a/alebo služieb vrátane DPH;

l)

sumu k úhrade;
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m)

deň dodania;

n)

deň vystavenia faktúry;

o)

lehotu splatnosti faktúry;

p)

podpis osoby oprávnenej k podpisu faktúry za Zhotoviteľa;

r)

meno a telefonické spojenie zamestnanca Zhotoviteľa zodpovedného za
vybavovanie faktúry;

q)

prílohy požadované touto Zmluvou.

Platba bude uskutočnená v plnej výške, v lehote 60 dní od doručenia faktúry.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne
záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený
faktúru vrátiť v lehote jej splatnosti Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade
prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry a začne plynúť až dňom doručenia
opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych
predpisov a tejto Zmluvy.
5.3

6

Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania
dlžnej sumy z účtu Objednávateľa. Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na
faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom
prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi k odstráneniu
nezrovnalostí, pokiaľ Zhotoviteľ najneskôr spolu s doručením faktúry nepožiadal
Objednávateľa o zmenu bankového spojenia postupom podľa nasledujúcej vety. O
zmenu bankového spojenia za účelom presmerovania platby môže požiadať
zmluvná strana aj iným spôsobom než dodatkom k Zmluve, a to oficiálnou
žiadosťou o presmerovanie platby na účet uvedený v takejto žiadosti, ktorú doručí
druhej Zmluvnej strane. Takáto žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou
konať za Zmluvnú stranu. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného
pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je
Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo vyúčtovať
Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Rozsah zodpovednosti Zhotoviteľa za vady
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa tejto Zmluvy, v súlade
so všeobecne záväznými predpismi, bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve
a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným touto Zmluvou
a v platným slovenským technickým normám.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov
prevzatých od Objednávateľa v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to písomne upozornil
Objednávateľa a ten na ich použití trval.
Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený
právami tretích osôb.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy, a to aj
v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto
okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na Diele
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aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku
porušenia povinností Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy.
6.2

Práva Objednávateľa v prípade výskytu vady
Ak má dodané Dielo vady alebo ak taká vada vznikne podľa odseku 6.1,
Objednávateľ je oprávnený:
(a) požadovať, v lehote písomne určenej Objednávateľom, odstránenie vád
zhotovením náhradného Diela alebo zhotovením chýbajúcej časti Diela a
požadovať odstránenie právnych vád,
(b) požadovať, v lehote písomne určenej Objednávateľom, odstránenie vád
opravou, ak sú vady opraviteľné,
(c) ihneď odstúpiť od Zmluvy, alebo
(d) požadovať primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3. Objednávateľ je
oprávnený odmietnuť čiastočné zhotovenie Diela.

6.3

Zľava z Ceny v prípade výskytu vady
V prípade, ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, strany sa
dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z
posúdenia nasledovných skutočností:
(a) náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle tejto Zmluvy,
(b) hodnota Diela,
(c) význam Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a
(d) výška škôd, ktoré môžu byť vadnosťou Diela Objednávateľovi spôsobené.
Uplatňovaním zľavy z Ceny podľa tohto odseku nie sú dotknuté iné nároky
Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve alebo nárok na náhradu škody.

6.4

Spôsob odstránenia vád
Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa zaslať Objednávateľovi bez
zbytočného odkladu návrh spôsobu odstránenia vád, ktorý bude obsahovať najmä
odhad času potrebného na uskutočnenie postupov uvedených v odseku 6.2 písm.
(a) a (b) ako aj popis súčinnosti vyžadovanej zo strany Objednávateľa na
odstránenie vád a akékoľvek iné informácie, ktoré môžu mať význam pre voľbu
postupu odstránenia vád (ďalej len „Návrh“). Objednávateľ je povinný v lehote 10
pracovných dní od obdržania Návrhu tento Návrh schváliť, podmieniť splnením
určitých podmienok alebo odmietnuť. V prípade odmietnutia Návrhu je
Objednávateľ oprávnený určiť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na predloženie
nového Návrhu alebo je oprávnený uplatniť ostatné nároky uvedené v odseku 6.2.
Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť časť Ceny, ktorá by
zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa odseku 6.3, ak by vady neboli
odstránené.

6.5

Voľba medzi nárokmi, súbeh nárokov
Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 6.2 Objednávateľovi patrí, ak túto
voľbu oznámi Zhotoviteľovi:
(a) v oznámení vád zaslanom Zhotoviteľovi alebo
(b) do 10 pracovných dní po zaslaní tohto oznámenia Zhotoviteľovi, alebo
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(c) do 10 pracovných dní odo dňa obdržania Návrhu alebo inej odpovede na
požiadavku Objednávateľa uplatnenú podľa odseku 6.4. Strany sa dohodli, že
Objednávateľ môže v každom prípade popri nároku uvedenom v odseku 6.2 písm.
(a) a (b) požadovať (formou oznámenia) aj primeranú zľavu z Ceny podľa odseku
6.3.
6.6

Zmena nároku uplatneného Objednávateľom
Objednávateľ je oprávnený meniť nárok uplatnený v súlade s odsekom 6.5 aj bez
súhlasu Zhotoviteľa v prípade, že:
(a) Návrh alebo predchádzajúci postup Zhotoviteľa vzbudzuje v Objednávateľovi
odôvodnené pochybnosti o schopnosti Zhotoviteľa vady včas odstrániť, alebo
(b) Zhotoviteľ po primeranom čase ešte nevykonal podstatnú časť úkonov
smerujúcich k uspokojeniu nároku Objednávateľa.

6.7

Dodatočná požiadavka na náhradné plnenie
Ak sa po uskutočnení voľby nároku Objednávateľom v súlade s odsekom 6.5 v
spojení s odsekom 6.2 písm. (b) ukáže, že:
(a) vady Diela sú neopraviteľné,
(b) s opravou vád by boli spojené neprimerané náklady,
(c) na odstránenie vád by sa vyžadovala neprimerane veľká súčinnosť
Objednávateľa alebo
(d) by odstránenie vád bolo možné len po uplynutí neprimeraného času, môže
Objednávateľ, v rozumnej lehote písomne určenej Objednávateľom, požadovať
zhotovenie náhradného Diela (ktoré bude zhotovené na náklady Zhotoviteľa), ak o
to Objednávateľ požiada do 5 pracovných dní po tom, čo Zhotoviteľ oznámil
Objednávateľovi horeuvedené skutočnosti alebo po tom, čo sa o horeuvedených
skutočnostiach Objednávateľ inak dozvedel.

6.8 Nároky Objednávateľa pri neodstránení vád zo strany Zhotoviteľa
Ak Zhotoviteľ:
(a) neodstráni vady Diela v dodatočnej lehote písomne určenej Objednávateľom v
súlade s odsekom 6.2, 6.4 a 6.5 alebo
(b) ak písomne oznámi Objednávateľovi pred jej uplynutím, že vady neodstráni,
potom môže Objednávateľ odstúpiť od tejto Zmluvy alebo požadovať primeranú
zľavu z Ceny podľa odseku 6.3.
6.9

Náhrada nákladov pri odstraňovaní vád
Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré
Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri
odstraňovaní vád.

6.10 Zmluvná pokuta v prípade výskytu vady
V prípade, že Dielo obsahuje vady, ktoré vylučujú jeho použitie Objednávateľom,
alebo ktoré jeho použitie obmedzujú, Objednávateľ má právo požadovať od
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR. Uplatňovaním zmluvnej
pokuty podľa tohto odseku nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené
v tejto Zmluve alebo nárok na náhradu škody.
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V prípade, ak Zhotoviteľ včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť,
Zhotoviteľ je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný ihneď
zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 15 % ročne z celkovej
nesplatenej časti zmluvnej pokuty.
6.11 Návrh Zhotoviteľa na určenie lehoty na odstránenie vád
Dokiaľ Objednávateľ neurčí lehotu na odstránenie vád v súlade s odsekom 6.2, 6.4
a 6.5, neuplatní nárok na zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 alebo neodstúpi od tejto
Zmluvy, môže Zhotoviteľ oznámiť Objednávateľovi, že vady odstráni v určitej
lehote.
Objednávateľ má právo takto navrhnutú lehotu písomne odmietnuť s uvedením
dôvodov (a zároveň navrhnúť inú lehotu) a to do 5 pracovných dní po tom, čo
Objednávateľ dostal oznámenie s navrhovanou lehotou. V prípade ak Objednávateľ
v tejto lehote písomne neoznámi Zhotoviteľovi svoj nesúhlas, platí lehota určená v
oznámení Zhotoviteľa, ktorá má zároveň účinok lehoty určenej Objednávateľom
podľa odseku 6.2.
6.12 Spôsob uplatnenia nároku na zľavu z Ceny
Objednávateľ môže o uplatnenú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 znížiť Cenu alebo
časť Ceny platenú Zhotoviteľovi na základe faktúr.
(i)

Zľava z Ceny po jej zaplatení

V prípade ak Objednávateľ už Cenu alebo jej časť zaplatil, Objednávateľ má právo
na: (a) vrátenie tejto Ceny do výšky uplatnenej zľavy z Ceny podľa odseku 6.3
spolu s úrokmi vo výške 15 % ročne alebo (b) započítanie nároku na zľavu z Ceny
podľa odseku 6.3 (spolu s úrokmi vo výške 15 % ročne) proti akejkoľvek
pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. V tomto prípade je Zhotoviteľ
povinný do 5 dní od obdržania písomnej výzvy Objednávateľa (kde Objednávateľ
špecifikuje výšku zľavy z Ceny spolu s uvedenými úrokmi) na takto špecifikovanú
zľavu vystaviť dobropis v prospech Objednávateľa.
(ii)

Zľava z Ceny pred jej zaplatením

V prípade, ak Objednávateľ Cenu alebo jej časť ešte nezaplatil, je oprávnený vrátiť
faktúru späť Zhotoviteľovi a oznámiť mu výšku zľavy z Ceny podľa odseku 6.3 a
tohto odseku 6.12. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu
vystaviť novú faktúru v prospech Objednávateľa, ktorá zohľadní takto uplatnenú
zľavu z Ceny.
(iii)

Pokuta za nevystavenie dobropisu

V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne vystaviť dobropis alebo novú faktúru v zmysle
odseku 6.12 (i) alebo (ii) do 10 dní od obdržania oznámenia Objednávateľa,
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške
10% Ceny. Táto pokuta je splatná do desiatich dní od obdržania žiadosti
Objednávateľa. V prípade ak Zhotoviteľ včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu
alebo jej časť, Zhotoviteľ je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný
zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 15 % ročne z celkovej
nesplatenej časti zmluvnej pokuty. Týmto odsekom nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody.
6.13 Oddeliteľnosť nárokov Objednávateľa
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Pre odstránenie pochybností, nároky Objednávateľa z vád Diela sa nedotýkajú jeho
nárokov na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu alebo akýchkoľvek iných
nárokov Objednávateľa, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve.
7

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A INÉ SANKCIE

7.1

Zodpovednosť Objednávateľa
Objednávateľ nesie zodpovednosť za škody spôsobené Zhotoviteľovi porušením
Zmluvy do výšky najviac 10 % Ceny. Objednávateľ nezodpovedá za ušlý zisk, ušlý
zárobok a ostatné nepriame škody, ktoré boli spôsobené Zhotoviteľovi v prípade
porušenia Zmluvy.

7.2

Zodpovednosť Zhotoviteľa v prípade odstúpenia od Zmluvy
V prípade, že Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo
strany Zhotoviteľa, Objednávateľ je oprávnený si vyúčtovať a Zhotoviteľ je
povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 10 % Ceny Diela.
Zmluvná pokuta bude splatná do piatich (5) dní od jej vyúčtovania
Objednávateľom. Týmto odsekom nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu
škody.
V prípade, že Zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať činnosť, ktorá je predmetom
tejto Zmluvy, zaväzuje sa vrátiť Objednávateľovi doposiaľ prijaté plnenia v plnej
výške a zaplatiť zmluvnú pokutu 5.000,- EUR. Objednávateľovi súčasne vzniká
právo odstúpiť od Zmluvy. Ostatné nároky Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy
vrátane nároku na náhradu škody nie sú týmto dotknuté.
V prípade, ak Zhotoviteľ včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu, alebo jej časť,
Zhotoviteľ je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný ihneď zaplatiť
Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 15% ročne z celkovej nesplatenej
časti zmluvnej pokuty.
Svoje nároky na zmluvnú pokutu podľa tohto článku 7 si bude Objednávateľ
oprávnený uplatniť jednostranným započítaním proti akejkoľvek pohľadávke
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

7.3

Náhrada škody
Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa pred akýmikoľvek a všetkými
povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami (inými
než daňami z príjmu), záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane
primeraných odmien za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na
vyšetrovanie), ktoré Objednávateľ utrpí a ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia
alebo vznikajú na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek
vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného
zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto
Zmluve.

8

PODMIENKY PLNENIA A PODKLADY PRE ZHOTOVENIE DIELA

8.1

Podklady pre zhotovenie Diela
Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi podklady pre zhotovenie Diela v zmysle
vzájomných dohôd a zápisov z pracovných rokovaní uskutočnených medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom.
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8.2

Podmienky plnenia Diela
Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní Diela postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy (EU, STN) a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť
východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu realizácie zvolá kontrolné dni s cieľom
prezentovať rozpracovanú časť Diela a oboznámiť Objednávateľa s ďalším
postupom pri spracovaní Diela.
Objednávateľ je oprávnený zvolať kontrolný deň za účelom zistenia stavu
rozpracovania Diela Zhotoviteľom.
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa bez nároku na úpravu ceny
doplnenie projektového tímu, ak na kontrolných dňoch zistí a zo stavu
rozpracovanosti je zrejmé, že je s Dielom alebo jeho časti v omeškaní. Zloženie
projektového tímu Zhotoviteľa je uvedené v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Okrem toho
má Objednávateľ právo požadovať zmenu spracovateľa jednotlivých častí Diela
v prípade zistenia nedostatočnej kvality.
Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi pripomienky k Dielu
odovzdanému v súlade s bodom 3. Zmluvy alebo jeho rozpracovaným častiam v čo
najkratších lehotách, optimálne najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia
požiadavky na vyjadrenie k dielu alebo jeho časti, alebo od podpisu preberacieho
protokolu.
Zhotoviteľ bude pri plnení Diela plne spolupracovať s pracovníkmi Objednávateľa
uvedenými v bode 11.15 ako osobami oprávnenými jednať za Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný splniť podmienky, prehlásenia a záväzky podľa podmienok
uvedených v súťažných podkladoch, na základe ktorých bol vybraný ako
zhotoviteľ Diela.

9

LICENČNÁ DOHODA

9.1. Udelenie licencie
Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi na použitie akýchkoľvek autorských diel,
ktoré vzniknú plnením záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy a ktoré budú riadne
prevzaté Objednávateľom, výhradnú, prevoditeľnú, časovo a územne
neobmedzenú licenciu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ktorá zahrnuje všetky
známe spôsoby použitia odovzdaného Diela najmä však:
(a)

vyhotovenie rozmnoženiny Diela,

(b)

verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny predajom
alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

(c)

verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom
alebo vypožičaním,
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(d)

spracovanie, preklad a adaptáciu diela (napr. použitie Diela ako podkladu
pre vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie prípadným
iným zhotoviteľom ) a

(e)

zaradenie Diela do súborného diela.

9.2. Práva tretích osôb
Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že ak je súčasťou Diela autorské Dielo chránené ako
predmet duševného vlastníctva, pričom Zhotoviteľ nie je priamo jeho autorom
v zmysle autorského zákona, je na základe licenčnej zmluvy uzavretej s autorom
oprávnený udeliť súhlas na používanie takéhoto autorského Diela tretej osobe
a uzavretím tejto Zmluvy ho udeľuje Objednávateľovi v rozsahu, ako je uvedený
v tomto článku Zmluvy vyššie alebo takýto súhlas zabezpečí na základe osobitnej
zmluvy s autorom, resp. treťou osobou a túto predloží Objednávateľovi bez
zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy, resp. kedykoľvek na požiadanie
Objednávateľa.
9.3. Odmena za udelenie licencie
Zmluvné strany s prihliadnutím k povahe prác vykonávaných na základe tejto
Zmluvy a druhu autorských diel, ktoré by vykonaním týchto prác mali vzniknúť
zjednávajú, že odmena za udelenie licencie na použitie Diela v rozsahu tejto
Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela stanovenej podľa článku 2 tejto Zmluvy.
9.4. Odškodnenie voči nárokom tretích strán
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľa odškodní voči všetkým nárokom tretích
strán, pokiaľ budú v budúcnosti vznesené z titulu neoprávneného použitia Diela
Objednávateľom a že Objednávateľovi nahradí akékoľvek pokuty, náhrady, penále,
úroky, odškodnenia alebo iné sankcie, vyplatené tretím stranám alebo uložené
orgánom štátnej správy v súvislosti s takýmto neoprávneným použitím Diela.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že Objednávateľovi nahradí akékoľvek poplatky,
odmeny a iné náklady, ktoré mu na základe neoprávneného použitia Diela vzniknú
v súvislosti s vedením súdnych sporov, alebo správnych konaní.
10

OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1 Vyššia moc
Zhotoviteľ a Objednávateľ nie sú povinní plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy
počas doby trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré
vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade že
takéto okolnosti nastanú, Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť termín zhotovenia Diela
a Objednávateľ je oprávnený predĺžiť termín splatnosti Ceny o dobu trvania
takýchto okolností. Strana, ktorá bola takýmito okolnosťami postihnutá je povinná
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, inak nebude mať nárok
na uplatnenie svojich práv podľa tohto odseku. Ak okolnosti vylučujúce
zodpovednosť trvajú dlhšie ako 1 mesiac na strane Zhotoviteľa alebo 6 mesiacov
na strane Objednávateľa, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
10.2 Oddeliteľnosť ustanovení

Zmluva o dielo

15/18

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné, platné a
účinné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných
právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia Zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo
neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na
zmenách alebo doplnkoch Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov
Zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia.
10.3 Dôverné informácie
Informácie obsiahnuté v tejto Zmluve a informácie, ktoré si zmluvné strany
vymenili v súvislosti so Zmluvou sú prísne dôverné a Zhotoviteľ ich nesmie
prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom
pre svoje potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR. Zaplatenie zmluvnej
pokuty žiadnym spôsobom neobmedzuje právo Objednávateľa na náhradu škody
podľa príslušných predpisov.
Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na poskytnutie dôverných informácií
poradcom a subdodávateľom zmluvnej strany (napr. audítorom, právnikom,
externým spolupracovníkom) za predpokladu, že takéto osoby budú viazané
povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom v rozsahu uvedenom v tomto odseku.
Rovnako strany berú na vedomie, že porušením ustanovení tohto odseku nie je
prípad poskytnutia dôvernej informácie na požiadanie orgánu verejnej moci alebo
iného štátneho orgánu a prípad, kedy je poskytnutie dôvernej informácie strane
uložené všeobecne záväzným právnym predpisom.
10.4 Postúpenie Zmluvy
Objednávateľ je oprávnený postúpiť všetky a akékoľvek práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť
akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu len s
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
10.5 Poistenie
Zhotoviteľ sa zaväzuje mať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy až do úplného
splnenia záväzkov z tejto Zmluvy o dielo uzatvorené platné a účinné poistenie
zodpovednosti podnikateľa za škodu v rozsahu krytia na všetky riziká, pričom
výška poistnej sumy nesmie byť nižšia než je Cena Diela. Zhotoviteľ je povinný na
požiadanie Objednávateľa Objednávateľovi existenciu takéhoto poistenia
kedykoľvek preukázať.
10.6 Odstúpenie od Zmluvy
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ poruší
akúkoľvek povinnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený
odstúpiť od tejto Zmluvy ak Objednávateľ poruší odsek 5.2 tejto Zmluvy a je
v omeškaní dlhšom než 90 dní.
10.7 Vrátenie dokumentov a materiálov
Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo
materiál, ktorý mu Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto Zmluvou ihneď
potom ako:
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(a) Zhotoviteľ zhotovil Dielo v zmysle tejto Zmluvy,
(b) dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy alebo k inému ukončeniu platnosti alebo
účinnosti tejto Zmluvy, alebo
(c) o to požiada Objednávateľ.
10.8 Zmeny a dodatky
Túto Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán v
písomnej forme a to formou dodatku k tejto Zmluve.
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa postúpiť svoje pohľadávky zo záväzkového vzťahu založeného
touto Zmluvou.
10.9 Plná moc
V prípade potreby Objednávateľ na základe tejto Zmluvy vystaví plnú moc, ktorá
bude splnomocňovať Zhotoviteľa k zastupovaniu Objednávateľa pred štátnymi
orgánmi Slovenskej republiky vo všetkých potrebných konaniach.
10.10 Oznámenia
Všetky oznámenia podľa tejto Zmluvy sa podávajú doporučene, expresnou
kuriérskou službou alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich
doručením príslušnej Zmluvne strane alebo odmietnutím ich prevzatia; v prípade
oznámenia e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi, a to na adresy,
ktoré Zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto Zmluvy. Oznámenia sa považujú za
platne a účinne doručené druhej Zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená
zásielka vrátená Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná alebo
neprevzatá adresátom. V takomto prípade sa na účely tejto Zmluvy za deň
doručenia písomného právneho úkonu alebo inej písomnosti a za deň začiatku
plynutia práv a povinností z tohto právneho úkonu alebo inej písomnosti bude
považovať deň, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila Zmluvnej strane, ktorá ju
odoslala, ako nedoručiteľná alebo neprevzatá adresátom.
10.11 Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne. Nie sú súčasťou
tejto Zmluvy a neovplyvňujú jej výklad.
10.12 Účinnosť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými
stranami.
10.13 Právne predpisy
Táto Zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky.
11.14 Vyhotovenia
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane
jedno vyhotovenie.
11.15 Zodpovedné osoby
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Po dobu účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ poveruje nižšie uvedené osoby
k rokovaniu vo veciach:
Zmluvných: Ing. Martin Jarábek
Technických: Ing. Peter Damašek
Projektový manažér: Ing. Rudolf Hanzalík
Po dobu účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľ poveruje nižšie uvedené osoby
k rokovaniu vo veciach:
Zmluvných:
Technických:
10.16Prílohy
Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5

–
–
–
–
–

Technické zadanie;
Cenová ponuka;
Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela;
Projektový tím Zhotoviteľa;
Štandardy spracovania PD NAFTA.

V Bratislave, dňa:

V , dňa:

_____________________________
NAFTA a.s.

______________________________

Meno: Mgr. Jana Cinová
Funkcia: vedúca odboru controllingu

Meno:
Funkcia:

_____________________________
NAFTA a.s.

______________________________

Meno: Ing. Martin Jarábek
Funkcia: vedúci odboru nákupu

Meno:
Funkcia:
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