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ZMLUVA 0 DIELO 

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika v znenf neskorgich predpisov (d'alej len „Obchodn5,  zakonnik"), 

zakona t. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravanf v zneni neskorgich predpisov, zakona L 18/1996 Z. z. o cenach v zneni 
neskorgich predpisov, zakona 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorgich predpisov a cralgich 

savisiacich predpisov 

lanok I. 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
zashipeny: 

DPH: 
bankove spojenie: 
6islo 
e-mail adresa: 
kontaktna osoba: 
(dalej aj „Objednavater") 

a 

Obchodne meno: 
Sidlo: 
gtatutarny zastupca: 

DPH: 
bankove spojenie: 
C'islo 
e-mail adresa: 
kontaktna osoba:  

EKO - podnik verejnoprospe4nch sluieb 
Halgova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Danielom Hulinom, povereny vykonom funkcie riaditera 

00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
hulin@ekovps.sk  
Igor Ondrugek 

BM Elektro s. r. o. 
Zvolenska cesta 14, 974 05 Banska Bystrica 

Bohug 2ila 
36 632 619 
SK2021902597 
Fio banka, a.s. 
IBAN: SK50 8330 0000 0029 0032 4413 
zila@bmelektro.sk  
Bohug 2ila 

(cralej aj „Zhotoviter" a spolu s Objednavaterom d'alej aj „Zmluvne strany") 

uzatvaraju hato 

zmluvu o dielo 

(cIalej len ako „Zmluva"). 

lanok H. 
tvodne ustanovenia 

2.1 	Objednavater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podl'a zakona'6. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim 

C". 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej asti Bratislava — Nove Mesto, 

konaneho dna 20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej 6asti Bratislava - Nove 

Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktory bol tejto mestskej C'asti zverenY. 



2.2 Zhotoviter je podnikaterom, ktory vykonava svoju podnikatersku Cinnosf na zaklade 

prislugnych platnych a aCinnyth opravneni a povoleni, ktore ziskal a bude driaf v sidade 

s dotknutymi pravnymi predpismi, a to nielen v Case podpisu, ale aj v Case realizacie diela 

podia tejto Zmluvy ai do jeho upineho dokonCenia, vratane opravneni a povoleni, ktore boli 

suCasfou podmienok 6Casti vo verejnom obstaravani, ktoreho vysledkom je uzavretie tejto 

Zmluvy. ftlaiej Zhotoviter vyhlasuje, e ma pinu sposobilosf na pravne ilkony a v jeho mene 

je opravnena konaf osoba uvedena v hlaviCke tejto Zmluvy bez obmedzenia. Zaroveii 

Zhotoviter vyhlasuje, e ma k dispozicii vgetky potrebne podnikaterske a Me opravnenia na 

vykonanie diela, ku ktoremu sa zaviazal touto Zmluvou, ma voCi gtatu a tretim osobam 

spinene vgetky zakonne povinnosti ((Move, odvodove a pod.) a je v takej ekonomickej, 

organizaCnej a personalnej kondicii, e je sam schopny tispegne spinif predmet tejto Zmluvy. 

	

2.3 	Tato zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejneho obstaravania v zmysle zakona C. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni 

neskorgich predpisov. 

	

2.4 	Objednavater ma v sprave nasledovne nehnuternosti: 

objekt Mestskej trinice v Bratislave (cralej len „Trinica"), nachadzajtki sa na gancovej 

ulici, sapisne Cislo 112 v Bratislave, postaveny na parc. C. 10403/1 o vymere 4.775 m2, d ruli 

pozemku zastavane plochy a nadvoria, zapisany na liste vlastnictva C. 1226, vedenom 

pre k.u. Nove Mesto, obec Bratislava - m.d. Nove Mesto, okres Bratislava III, vo 

vlastnictve Hlavneho mesta SR Bratislava, Primacialne namestie 1, Bratislava, SR. 

	

2.5 	Dielom sa rozumie „Dodtivka a montal elektrozariadenia - rozvadzaeov a niateridlu pre realizaciu 

rozvodov v budove Trinice v sprave EKO - podniku VPS", priCom jeho rozsah, technicke 

a 6Iitkove parametre sü bliigie gpecifikovane v prilohe tejto Zmluvy, a to najma, nie vgak 

vyluCne, v dokumentacii, ktora tvori Prilohu C. 2 tejto Zmluvy, pozostavapacej okrem ineho z 

vykazu vymer, minimalne vgak v rozsahu gpecifikovanom vo vYzve na predkladanie ponak 

do verejneho obstaravania a pokynov Objednavatera. Zaroven je nevyhnutne, aby Zhotoviter 

pri realizacii diela dodrial navrhnute technologicke postupy a podmienky vymedzene v 

ramci (i) vyzvy na predkladanie poniik do verejneho obstaravania a (ii) dokumentacie 

a pokynov od Objednavatera. 

	

2.6 	Zhotoviter tymto vyhlasuje, e ho Objednivater podrobne oboznamil (i) s miestom realizacie 

diela a technickym stavom prislugnych Casti Tr2nice, a to najma, nie vgak vyluCne, osobnou 

obhliadkou a savisiacou dokumentaciou, vratane predloienej dokumentacie (najrna 

projektova dokumentacia, vykaz vymer, nakresy jednotlivych podlaii a pod.), resp. vyzvy na 

predkladanie poruak a (ii) s obsahom pinenia, ktore sa od neho oCakava v zmysle tejto Zmluvy 

a Zhotoviter v tejto suvislosti nema na Objednavatera iiadne doplfiujuce otazky i vyhrady, 

na ktore by chcel Objednavatera vopred (pred uzavretim tejto Zmluvy) upozornif. To plati 

osobitne k obsahu vykazu vymer, ktorYT je po kontrole zo strany Zhotovitera kompletny, 

Upiny a bezchybny. Rovnako Zhotoviter vyhlasuje, e je schopny zabezpeCif pinenie tejto 

Zmluvy v stilade so zakonom, s touto Zmluvou, s pokynmi Objednavatera a podia svojich 
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najlepších  schopností  a možností  tak,  aby  dielo  bolo  Objednávatel'ovi  odovzdané  riadne

a včas  a bez  akýchkol.vek vád  a nedorobkov  a toto bezchybne  slúžilo  vymedzenému  účelu
minimálne po  dobu záruky.  Zhotoviteľ nemá  nárok na  úhradu  nákladov vzniknutých ako

dôsledok  vád   miesta   plnenia   či   iných  vád   podkladov,   ak  Zhotoviteľ  na   ne   písomne

neupozomil Objednávatel'a do podpisu tejto Zmluvy.

2.7  Zhotovitel. vyhlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto Zmluvy splnené všetky daňové,  odvodové

a iné verejnoprávne povinnosti, nie je v kríze (§ 67a Obchodného zákonníka), má splnené všetky

splatné  záväzky  a iné  povinnosti  voči  svojim  zamestnancom  a dodávatel.om,  o ktorých  má

vedomosť a neporušuje predpisy o zamedzení nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa na

neho táto povinnosť vzťahuje, je registrovaný v príslušnom registri partnerov verejného sektora.

Uvedené je  Zhotovitel'  povinný  garantovat.  Objednávateľovi  počas  celej  doby  platnosti  tejto

Zmluvy, osobitne však počas celej doby záruky.

2.8  0bjednávateľ vyhlasuje, že má záujem na riadnej a včasnej realizácii diela špecifikovaného ako

Dodávka a montáž elektrozariadenia -rozvádzačov a matenálu pre realizáciu rozvodov v budove Tržnice

u sprót7c  EKO  -pod#i.ki/   VPS``,   podľa  vymedzených  technických  a úžitkových   parametrov,

vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi do užívania bez akýchkoľvek vád a nedorobkov:

2.9  Účelom  tejto  Zmluvy  je  riadne  avčasné   vykonanie  diela  podľa  tejto  Zmluvy  a  pokynov

Objednávatel'a   a jeho   včasné   a riadne   odovzdanie   Objednávatel'ovi   bez   akýchkoľvek   vád

a nedorobkov, vrátane poskytnutia záruky.

2.10Zhotoviteľ týmto vyhlasuj.e, že je v súvislosti s realizáciou diela poistený pre prípad spôsobenia

škody  na  diele,  na  majetku  Objednávateľa  a/alebo  na  majetku,  resp.  zdraví tretích  osôb,  a to

minimálne vo výške päťnásobku ceny diela s DPH na jednu poistnú udalost'. Potvrdenie tejto

skutočnosti preukazuje Zhotovitel. potvrdením o uzavretom poistení v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinný toto poistenie udržiavať počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy.

2.11Účelom  tejto  Zmluvy  je  riadna  a včasná  realizácia  dodávky  elektrorozvádzačov  v  Tržnici,

spočívajúca   najmä   (nie   však   výlučne)   vstavebných   prácach,   ktorých   výsledkom   bude

modemizácia  vnútorných  silnoprúdových  rozvodov  pre  napojenie  jednotlivých  nájomcov

Tržnice a nových elektrorozvádzačov s podružným meraním a istením svetelných obvodov pre
Tržnicu,  v súlade  s projektovou  dokumentáciou  spracovanou  lng.  Vladimírom  Kičinom  -

ELVIK  (príloha  č.  2),  to  všetko  pre  Objednávateľa  v súlade  s jeho  špecifickými  požiadavkami

vymedzenými v podkladoch tejto Zmluvy a vymienených Objednávateľom v procese realizácie.

Zhotoviteľ vyhlasuje,  že  pred  zaslaním  svojej  cenovej  ponuky  a prihlásením  sa  do  verejného

obstarávania  sa  podrobne  oboznámil  s uvedeným  účelom  a je  pripravený,  schopný  ako  aj

ochotný plnenie požadované Objednávateľom pre neho podl'a tejto Zmluvy zabezpečit' v plnom

rozsahu.

2.12Zhotoviteľ berie na  vedomie,  že  pre  riadnu  realizáciu  diela  podl'a  tejto Zmluvy  sa  vyžaduje

vykonanie prác s elektrinou. Zhotoviteľ zároveň  vyhlasuje,  že je pripravený a schopný práce

zabezpečiť, za týmto účelom disponuje príslušným technickým vybavením a zabezpečením ako

aj   všetkými   nevyhnutnými   povoleniami.   Výkon   týchto   prác   j.e   pripravený   a spôsobilý



zabezpečit'  prostredníctvom  pracovníkov  odborne  spôsobilých  na  výkon  prác  s  elektrinou

a vsúvislosti   svýkonom   týchto   prác  sa   zaväzui.e  po  celý   čas   realizácie  diela   zabezpečit.

bezpečnost'  miesta  plnenia  ako  aj  osôb  nachádzajúcich  sa  v mieste  plnenia,  a to  v súlade  so

všetkými platnými a účinnými právnymi predpismi vzt'ahujúcimi sa na výkon takýchto prác.

Článok 111.

Predmet Zmluvy

3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  záväzok  Zhotovitel'a  vykonat'  v prospech  Obj.ednávateľa  všetky

úkony nevyhnutné k riadnej a včasnej realizácii diela vrátane jeho odovzdania Objednávatel'ovi

bez akýchkol'vek vád a nedorobkov, a to bez ohl'adu na to, či sú v tejto Zmluve alebo jej prílohách

priamo  uvedené,  a to  najmä  ak  sú  spojené  s realizáciou  diela  alebo  ich  výkon  je  vo  vzťahu
k charakteru diela obvyklý. Cena takýchto prác a dodávok je zahrnutá v cene diela a Zhotoviteľ

nemá  nárok na  úhradu  dodatočných nákladov ani na  zmenu dojednaných termínov realizácie

diela.

3.2       Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby spĺňalo všetky podmienky, ktoré sú naň kladené

v súlade s aktuálne platnými  a účinnými  technickými  normami  pre  daný  typ  prác (najmä,  nie

však výlučne Slovenské technické normy a príslušné technické normy Európskej. únie,  vrátane

garancie ochrany osobných údajov dotknutých osôb), a to s ohl`adom na zamýšl'ané využitie diela
ako  aj  v súlade  s prípadnými  rozhodnutiami  orgánov  štátnej  správy  a územnej  samosprávy

viažucich  sa  k dielu  alebo  dotýkajúcich  sa  diela.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  splniť  túto  Zmluvu

a vykonať dielo  s dôrazom  na  naj.aktuálnejší  stav  techniky  a najnovšie  poznatky  v tejto  oblasti,

zodpovedne,  s najvyššou  možnou  mierou  starostlivosti  a hospodárnosti,  s cieľom  dosiahnuť

maximálnu funkčnosť a trvácnost. diela.

3.3.      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotovitel' vykoná pre objednávatel'a riadne a včas dielo

v rozsahu, ako je toto špecifikované touto Zmluvou, za čo sa mu Objednávatel` zaväzuje uhradiť

dohodnutú odplatu za predpokladu jeho riadnej  a včasnej  realizácie a následného odovzdania

Objednávateľovi  vo  funkčnom  stave  bez  akýchkol'vek  vád  a nedorobkov.  Zmluvné  strany  sa

dohodli na tom, že súčasťou prevzatého záväzku Zhotoviteľa je aj záruka za akosť diela a záruka

za funkčnosť diela v rozsahu minimálne 60 mesiacov po odovzdaní diela Objednávatel'ovi, resp.

po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu,
že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu vád a nedorobkov nebrániacim jeho

užívaniu).

3.4       Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  plnenie  podľa  tejto  Zmluvy  pre  Objednávatel'a  vykonať  osobne  vo

vlastnom  mene,  na  vlastnú  zodpovednosť,  na  vlastné  náklady  a  s najvyššou  možnou  mierou

odbornej starostlivosti. Zhotovitel' je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť všetky potrebné

povolenia  a oprávnenia  na  poskytnutie  tohto  plnenia  a vyhlasuje,  že  týmito  oprávneniami
a povoleniami  ku  dňu  uzavretia  tejto  Zmluvy  disponuje  a bude  disponovať  počas  celej  doby

trvania  tejto  Zmluvy.  Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotoviteľ je  povinný  predložiť

Obi.ednávateľovi vo vzt'ahu k dielu všetky nevyhnutné atestácie, povolenia, rozhodnutia o zhode

či  inú  technickú  a právnu  dokumentáciu  o spôsobilosti  diela  k použitiu  na  zamýšl'aný  účel,
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vrátane príslušných licencií, pokiaľ Zhotoviteľ nie je autorom dokumentácie, inak nie je možné

dielo považovať za pripravené na prevzatie.

3.5       Na splnenie účelu  tejto zmluvy si zmluvné strany poskytnú svoju plnú súčinnosť,  ktorá bude

nevyhnutne   potrebná   na   jej   splnenie,   a to   aj.   prostredníctvom   elektronickej   komunikácie

s využitím e-mailových adries v hlavičke tejto Zmluvy.

3.6       V prípade,  že  sa  na  poskytnutie  plnenia  zo  strany  Zhotoviteľa  bude  vyžadovať  súčinnost'

Objednávatel.a, je Zhotoviteľ povinný na takúto súčinnosť Objednávateľa písomne vyzvať, a to

v dostatočnom časovom predstihu  pred požadovaným poskytnutím súčinnosti,  najmenej  však

päť (5) pracovných dní vopred, v opačnom prípade sa má za to, že súčinnosť od Objednávateľa
sa  nevyžaduje.  Za  nevyhnutnú  súčinnosť  sa  považuj.e  len  také  konanie,   ktoré  si   nemôže

zabezpečiť      sám      Zhotoviteľ      ani      pri      vynaložení      dodatočných      nákladov      ačasu

potrebných/potrebného na zabezpečenie takéhoto konania. Na žiadosť o poskytnutie súčinnosti,
ktorá nebola  doručená Objednávateľovi  s dostatočným časovým predstihom,  resp.  ak sa jedná

o žiadosť na poskytnutie súčinnosti, ktorú si môže Zhotovitel' obstarať aj samostatne (bez ohľadu

na zabezpečenie tretími osobami, náklady a čas potrebný na zabezpečenie takejto súčinnosti), sa

neprihliada a Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať nárokov z titulu neposkytnutia súčinnosti.

3.7       Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotovitel' je povinný si zabezpečiť vo vlastnej réžii všetky

prístroje,  nástroje  a zariadenia,  ktoré bude potrebovať pri  obhliadke,  návrhu  a realizácii  diela,
vrátane všetkých nákladov na zabezpečenie si prístupu k miestu realizácie diela. Zmluvné strany

sa  dohodli na  tom,  že Zhotoviteľ je  povinný pred  vykonaním akýchkoľvek úkonov na  mieste

plnenia pi'somne oznámiť svoj. zámer a svoju prítomnost. Objednávatel'ovi aspoň tri (3) pracovné
dni vopred.

3.8       Zmluvné strany  sa  dohodli  na  tom,  že  súčasťou  plnenia  podľa  tejto Zmluvy je  aj  odskúšanie

funkčnosti  diela  za  prítomnosti  Objednávateľa,  ak  je  to  potrebné  pre  riadne  užívanie  diela

v súlade   s účelom   dohodnutým   v tejto   Zmluve.   Zápis   z odskúšania/obhliadky,   podpísaný

oboma Zmluvnými stranami, sa stane súčast'ou odovzdávacieho protokolu ako j.eho príloha.

3.9       Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby pri realizácii nedošlo k neprimeranému zásahu do

prírody a životného prostredia, ako aj do okolia Tržnice (najmä, nie však výlučne, do verejných

plôch,   zariadení   a osôb   v blízkosti   stavebných   prác).   V tejto  súvislosti   môže   Objednávateľ
kedykol'vek   počas   realizácie   diela   vydať  Zhotovitel'ovi   pokyn   práce   zastaviť  a zabezpečiť

nápravu a/alebo prevenčné úkony vo vzt'ahu k ochrane prírody a životného prostredia, prípadne

okolia Tržnice či samotnej Tržnice. Toto Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne

výhrady  a na  túto  okolnosť  sa  pripraví  aj  organizačne  (možným  posunom  harmonogramu
svojich stavebných kapacít).

Článok IV.
Miesto a čas plnenia

4.1       Miestom   realizácie   diela   je   Tržnica,    prĺpadne   iné   miesto   podl'a   výslovných   pokynov

Objednávateľa.



4.2 Zhotoviteľ  vyhlasuje   a potvrdzuje,   že  sa   pred   podpisom   tejto  Zmluvy  dostatočne   osobne

oboznámil s miestom plnenia (vrátane jeho bežného chodu) a nie sú mu známe žiadne prekážky,

ktoré by mu bránili v riadnom a včasnom plneni' si povinností v zmysle tejto Zmluvy.

4.3       Zhotoviteľ sa nemôže dodatočne dovolávat' nárokov z dôvodov, ktoré mal a/a]ebo mohol zistiť

pri obhliadke miesta plnenia alebo ktoré mal a mohol zistiť pred poskytnutím plnenia. Zhotovitel'
zodpovedá za dennú čistotu a poriadok v mieste plnenia a okolí a na  vlastné náklady odstráni

okamžite všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. V prípade, že odpad z miesta plnenia

či   okolia   alebo   znečistenie   nebude   odstránené,   je   Objednávatel'   oprávnený   odstrániť   ho

prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotovitel`a bez ohľadu na cenu za takúto činnost'. Ak

ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej ponuke, zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty
vyplývajúcej z cenovej. ponuky. Objednávatel.ovi vzniká zároveň nárok na koordinačnú prirážku

10% z takto vynaložených nákladov, a to zo sumy vrátane dane z pridanej hodnoty. Za účelom

úhrady takto vzniknutých nákladov vrátane koordinačnej prirážky, je Objednávateľ oprávnený

použit' zádržné (ak sa uplatňuje).

4.4 Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve sa Zhotoviteľ nemôže po Objednávateľovi

domáhat'  nároku  na  predĺženie  termínu   na  poskytnutie  plnenia   a/alebo  zvýšenia   ceny  za

poskytnutie plnenia.

4.5       0bjednávatel. je oprávnený kedykol.vek vykonat' kontrolu, či zhotovitel' poskytuje plnenie riadne

a včas. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ neplní svoje povinnosti riadne a včas, je

oprávnený ho vyzvať na zjednanie nápravy v dodatočne mu za tým účelom poskytnutej lehote,
nie dlhšej ako tri (3) pracovné dni, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pokial'

v ustanovenej lehote nezjedná Zhotoviteľ nápravu, je Objednávate]. oprávnený od tejto Zmluvy

odstúpiť  a pre  vzájomné  usporiadanie  nárokov   platí,   že  všetky  činnosti  do  času   takéhoto

odstúpenia  od  Zmluvy  vykonal  Zhotoviteľ  bez  nároku  na  odplatu.  Pokial'  Objednávatel'  od

Zmluvy neodstúpi, j.e po  márnom uplynutí lehoty na  nápravu  oprávnený zabezpečiť dodanie

plnenia podl`a tejto Zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady Zhotovitel.a vrátane
koordinačnej prirážky vo výške 20 °/o takto vynaložených nákladov vrátane DPH.

4.6       Zhotovitel`  je  povinný  zrealizovať  dielo  najneskôr  do  štyridsaťpäť  (45)  dní  od  účinnosti  tejto

Zmluvy, pričom sa najneskôr pri podpise tejto Zmluvy zaväzuje predložiť Objednávateľovi,  ak

Objednávateľ písomne neučí inak:

(i)           záväzný harmonogram postupu prác;

(ii)           presnú  špecifikáciu  materiálu  použitého  pre  jednotlivé  etapy  realizácie  diela  vrátane
technických listov výrobkov a príslušných certifikátov;

(iii)         podrobný technologický popis postupu prác a spôsobu  ich realizácie, vrátane postupu

prípravných prác a s uvedením druhu použitých zariadení;
(iv)         popis    spôsobu    ochrany    verejných    plôch,    zariadení,    osôb    aostatného    majetku

nachádzaj.úcich sa v mieste a v blízkosti miesta plnenia,.



atieto   je   povinný   pri   plnení   Zmluvy   dodržiavat',   pričom   ich   zmena   je   prípustná   iba

s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

Článok v.
Ostatné dojednania

5.1      Zhotovitel'  poskytne  plnenie  osobne  na  vlastné  náklady  a  zodpovednost.,  prostredníctvom

vlastnej  techniky,  s odbornou  starostlivost'ou  a  na  najvyššej  profesionálnej  úrovni.  Akékoľvek

konkrétne požiadavky Objednávateľa na činnost. Zhotovitel'a sú pre Zhotoviteľa záväzné. Plnenia

poskytované na základe tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú za poskytnuté len vtedy,
ak boli poskytnuté riadne a včas.

5.2      Zhotovitel. nie je  oprávnený  poveriť  poskytnutím  plnenia  tretiu  osobu  bez  predchádzajúceho

písomného   súhlasu   Objednávatel'a.   Za   porušenie   povinností   zo   strany   týchto   subjektov
zodpovedá Zhotoviteľ ako keby danú povinnosť porušil on sám. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevyužit`

na poskytnutie plnenia osoby, ktorých využitím by dochádzalo k porušovaniu alebo mohlo dôjsť

k porušovaniu  predpĺsov  o nelegálnej  práci  a/alebo  nelegálnom  zamestnávaní.  V prípade,  že

Zhotoviteľ   porušil   svoje   povinnosti   vyplývajúce   mu   zo   zákazu   nelegálnej   práce   a/alebo

nelegálneho zamestnávania, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ je

povinný mu zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela s DPH, najmenej však 2.000,-€.
V prípade, ak bude Objednávatel'ovi v dôsledku porušenia uvedených povinností Zhotoviteľom

uložená  príslušnými  orgánmi  akákol'vek  sankcia,  zaväzuj.e  sa  ju  Zhotovitel.  uhradiť  v plnom

rozsahu za Objednávateľa. Ak tak neurobí, Objednávatel'ovi vzniká voči Zhotovĺtel'ovi nárok na

jej náhradu v celom rozsahu.

5.3      V prípade,   ak  Objednávateľ  poskytne  Zhotovitel.ovi  za  účelom  realizácie  diela  prostriedky

a pomôcky  vo  vlastníctve  Objednávateľa,  je  Zhotoviteľ  povinný  riadne  s nimi  hospodárit.  a

chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Za vec prevzatú od Objednávateľa

za  účelom  poskytovania  plnenia  podl.a  tejto  Zmluvy  zodpovedá  Zhotovitel.  ako  skladovatel',

pričom   jeho   odmena   je   zahrnutá   v odmene   dohodnutej   podľa   tejto   Zmluvy.   Oprevzatí
a odovzdaní takejto veci sa spíše protokol.

5.4      Zhotoviteľovi  sú oprávnené zadávať pokyny nasledovné osoby,  ktorých pokyny je Zhotoviteľ

povinný rešpektovať:

JUDr. Daniel Hulín, poverený výkonom funkcie riaditeľa
lgor Ondrušek, vedúci strediska Tržnica

5.5 Zhotoviteľje povinný splnit. pokyn aj inej. osoby ako vymedzenej v tejto Zmluve, pokiaľ tak osoba

zadávajúca pokyn robí s vedomím osoby oprávnenej na zadávanie pokynov, resp. pokiaľ takýto

pokyn tretej osoby smeruje k naplneniu záujmu sledovaného Objednávatel'om. Nerešpektovanie

pokynov  sa považuje za závažné porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa  od tejto Zmluvy
odstúpiť.

5.6      Zhotovitel. bude poskytovať §lužby pre objednávatel'a vo vlastnom mene a v súlade so všeobecne
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záväznými  právnymi  predpismi,  STN,  technickými  normami  Európskej  únie  a prípadne  ISO
normami  platnými  a aplikovanými  na  druh  činnosti  vymedzený  touto  Zmluvou,  záujmami

a ústnymi   alebo   písomnými   požiadavkami   Objednávatera,   ato   najmä   tak,   aby   nedošlo

k poškodeniu dobrého mena a povesti Obj.ednávateľa,  ani ku vzniku akejkoľvek inej škody.  Na

nevhodné pokyny zo strany Objednávatel'a je Zhotoviteľ povinný Objednávatel'a bezodkladne

písomne  upozorniť.  V opačnom  prípade  sa  nemôže  dovolávať nevhodnosti  takéhoto  pokynu.
Nevhodný pokyn je oprávnený Zhotoviteľ vykonať, len ak Objednávatel' na tom písomne trvá po

tom, ako bol na nevhodnost. pokynu osobitne písomne upozornený.

5.7      Zhotoviteľ  zabezpečí  vykonávanie  plnenia   predmetu   tejto  Zmluvy  len  fyzickými  osobami

s potrebnou  odbornou  spôsobilost'ou,  a to  naj.mä  (nie  však  výlučne)  v prípade  výkonu  prác  s

elektrinou, ktoré sa Zhotovitel. zaväzu].e vykonat' výlučne prostredníctvom fyzických osôb, ktoré

disponuj`ú odbornou spôsobilosťou na výkon takýchto prác. Zhotovitel. sa zaväzuje, že pri výkone

prác pre Objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy bude dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.
z.  o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci  v  zneni'  neskorších  predpisov  a  jeho  pri'slušné

vykonávacie predpisy súvisiace s činnost'ami,  uvedenými v predmete zmluvy,  ďalej zákona  č.

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení vykonávacej vyhlášky č.  121/2002 Z. z. v zneni'

neskorších  predpisov  a  ďalšie  zásady  pre  bezpečnosť  prevádzky  a protipožiarnu  bezpečnosť.

Zamestnanci  Zhotovitel'a  a/alebo  osoby  v zmluvnom  vzt'ahu  so  Zhotoviteľom,  ktorí  sa  budú

pohybovať  v mieste  plnenia  za  účelom  realizovania  predmetu  tejto  Zmluvy,  budú  zo  strany
Zhotoviteľa  poučení  v zmysle  citovaných  právnych  predpisov  tohto  bodu  a zároveň  aj  iných

predpisov vzťahujúcich a súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy (najmä, nie však
výlučne ohl'adom ochrany osobných údajov). Za poučenie použitých osôb v zmysle príslušných

predpisov zodpovedá Zhotovitel. aj v prípade, ak sa preukáže, že si túto povinnosť nesplnil, a to
bez ohl`adu na jeho právny vzťah k použitým osobám. Zhotovitel' zodpovedá v plnom rozsahu aj

za bezpečnost' a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, resp. tretích osôb, použitých pri plnení

tejto   Zmluvy.   Za   tým   účelom   je   povinný   Zhotoviteľ   takéto   osoby   vybaviť   potrebnými

bezpečnostnými a ochrannými pomôckami.

5.8      Vzhl`adom na to, že okolie miesta, na ktorom sa predmet tejto zmluvy bude realizovať, je verejne

prístupné,  Zhotovitel'  ďalej  zodpovedá  za  to,  aby  dostatočne  zabezpečil  priestor,  kde  bude
vykonávať činnosti,  ktoré sú  predmetom  tejto zmluvy z hl'adiska  BOZP a  PO.  Rovnako tak je

povimý vytvoriť podmienky na to, aby pri jeho činnostiach podl'a tejto Zmluvy nedošlo ani len
k ohrozeniu majetku, zdravia či života Obj.ednávateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb.

5.9 Zhotovitel`jepovinnýprivykonávanízmluvnedohodnutýchčinnostídodržat'všetkypodmienky

stanovené verejným obstarávaním.

5.10    Zhotovitel' sa zaväzuje, že pri výkone prác pre Objednávatel'a, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy,

bude dodržiavať zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.

5.11    Zhotovitel'je taktiež povinný:

-  dodržiavať,   zachovávat'  a   rešpektovat'   okrem   všeobecne   záväzných   právnych   predpisov

Slovenskej. republiky ai. všetky jemu známe interné predpisy Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ
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potvrdzuje,  že  sa  so  všetkými  takýmito  internými  predpismi  riadne  oboznámil  ešte  pred

podpisom tejto Zmluvy;
-  postupovať tak, aby nedošlo k žiadnej škode na zdraví či majetku Objednávateľa alebo tretích

osôb.

5.12    Zhotovitel' je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách,  ktoré

sa dozvedel v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a ku ktorým získal prístup v rámci plnenia

tejto  Zmluvy,   vrátane  informácií  o objednávateľovi  a jeho  zmluvných  partneroch.  Tieto  sa

zaväzuje nesprístupnit' tretím osobám, nevyužiť ich pre seba ani pre tretie osoby ani neumožnit'

ich využitie/zneužitie tretími osobami. Záväzok mlčanlivosti sa pre Zhotovitel'a vzt'ahuje aj na

dobu po zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa

zachovávat. mlčanlivosť, vzniká Objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške

5.000,-  €,  a to  za  každý jednotlivý  prípad  porušenia.  Zároveň je  Objednávateľ  oprávnený  od

Zmluvy odstúpit..

5.13    Zmluvné strany  sa  dohodli na  tom,  že Zhotoviteľ preberá  záruku  za akosť diela  a zároveň  za

funkčnosť  diela  v nadväznosti  na  jeho  realizáciu,  a to  v rozsahu  minimálne  šesťdesiat    (60)

mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela Obj.ednávatel'a resp. po odstránení všetkých

vád  a nedorobkov  uvedených  v preberacom  protokole  (za  predpokladu,  že  sa  Objednávateľ
rozhodne dielo prevziat. napriek výskytu vád a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu).

5.14    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotovitel' je povinný nastúpiť k riešeniu reklamácie do

24  hodín  od  momentu  jej  odoslania,  pričom  musí  podat.  Objednávateľovi  do  48  hodín  od

momentu   začatia   riešenia   reklamácie   písomné   oznámenie   o predpokladanej   príčine   vady,

možnostiach  jej  odstránenia, rovnako  predpokladanom  čase  odstraňovania  a predpokladanej

súčinnosti vyžadovanej od Objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu

bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  však  do  troch  (3)  pracovných  dní,  ak  sa  Zmluvné  strany

písomne  nedohodnú  inak.  Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  ak  Zhotoviteľ  nedodrži'
akúkol'vek zo  stanovených  lehôt odstraňovania  vád,  Objednávateľ je  oprávnený zabezpečit. si

odstránenie   vady   aj   prostredníctvom   tretích   osôb,   a to   na   náklady   Zhotovitel'a,   vrátane

koordinačnej prirážky 20 °/o z ceny takto vynaložených nákladov vrátane DPH.

5.15    Naviac práce je Zhotovitel. oprávnený vykonat' len na podklade písomného dodatku k Zmluve

podpísaného  oboma  Zmluvnými  stranami.  Požiadavku  na  naviac  práce  alebo  zmenu  kvality
diela   predloží   Objednávateľ   Zhotovitel'ovi   písomne   a/alebo   prostredníctvom   emailu,   na

podklade čoho Zhotovitel' do troch (3) dní vyhotoví a Objednávateľovi odovzdá cenovú ponuku
s dopadom  na  celkový  termín  realizácie  diela.  V prípade  dohody  ocene  a termíne  uzavrú

Zmluvné strany dodatok k zmluve. V prípade, že v dodatku k Zmluve nebude vyriešená otázka
zmeny termĺnu odovzdania diela, má sa za to, že termín odovzdania diela ostáva nezmenený.

Skutočnosť, že sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene naviac prác a výkonov,

neoprávňuje   Zhotoviteľa   spomalit.   práce,   alebo   odoprieť   žiadané   výkony.   V prípade,   že

Zhotoviteľ  vykoná  naviac  práce  v rozpore  s vyššie  uvedeným,  nárok  na  ich  zaplatenie  mu

nevzniká  a má  sa  za  to,  že  cena  za  ich  vykonanie je  už  zahrnutá  v cene  diela.  V prípade,  že

Objednávateľ  vyzve  Zhotovitel'a  na  ich  odstránenie,  je  Zhotoviteľ  povinný  ich  bezodplatne

odstrániť.



5.16 Objednavater je opravneq bez ohradu na gtadium rozostavanosti/rozpracovanosti diela odobraf 

Zhotoviterovi 'asf diela alebo cele dielo v pripade, e je z postupu prac Zhotovitera na diele, 

finan'ctneho alebo skutkoveho stavu zrejrne, e Zhotoviter nebude schopny, dielo zhotovif riadne 

a vas. V takom pripade je Objednavater opravnemi zadaf zhotovenie diela alebo odobratej C'asti 

tretej osobe, pri&m sa Zhotoviter zavazuje znagaf gkodu, ktora tjrm Objednavaterovi vznikne. Za 

gkodu sa okrem ineho, pre odstranenie pochybnosti povaIuje aj rozdiel medzi cenou diela alebo 

asti podra zmluvy o dielo uzavretej so Zhotoviterom a cenou diela dohodnutou s novo ur&qm 

zhotoviterom, a to bez ohradu na lo'rgku ceny dohodnutej s novo ur&nyrm zhotoviterom. 

Objednavater ma v takom pripade aj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo n'rgke 10% z ceny 

odobrateho diela alebo jeho asti vratane DPH. 1- rm nie je dotknut)% narok Objednavatera na 

nahradu gkody v celom rozsahu. 

5.17 Ak bude predmetom diela, resp. qsledkom Cinnosti Zhotovitera a kakorvek dokumenticia a tato 

bude predmetom autorskopravnej ochrany v zmysle prislugnej legislativy, zavazuje sa 

Zhotoviter zabezpeaf, e od okamihu jej odovzdania Objednavaterovi, bude opravnemi s Iiou 

nakladaf alqrmkorvek sposobom, a taktiei bude opravnenyr udelif Objednavaterovi (sub)licenciu 

na jej neobmedzene vyuiitie a/alebo cralgie spracovanie. Vyggie uvedene je Zhotoviter povinn3',  

Objednavaterovi kedykorvek na poiiadanie bezodkladne preukazaf. Zhotoviter qrmto zaroveli 

uderuje Objednavaterovi, s tkinnosfou odovzdania akejkorvek dokumentacie Objednavaterovi, 

suhlas na jej pouiitie a spracovanie akyrrnkorvek sposobom. Zhotoviter uderuje tilt° licenciu ako 

qhradma a neobmedzenu. Objednavater je opravnenyi udelif tretej osobe stThlas na poulitie 

dokumentacie Zhotovitera v rozsahu udelenej licencie v zmysle uvedeneho. Objednavater je tiei 

opravneq licenciu zmluvou postupif na tretiu osobu. Odmena za takato licenciu, resp. za  salas 

k udeleniu sublicencie, je ui zahrnuta v cene diela. Zaroven sa zmluvne strany dohodli na torn, 

*ie Objednavater nie je povinnyl za if6elom uchlania licencie tido vyuiivaf. 

5.18 V pripade, e sa na Zhotovitera vzfahuje povinnosf registracie v registri partnerov verejneho 

sektora v zmysle zakona 	315/2016 Z.z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene 

a dopineni niektorylch zakonov (cralej aj „ZRPVS"), Zhotoviter vyhlasuje, e si pred podpisom 

tejto Zmluvy spinil povinnosf registracie do registra partnerov verejneho sektora v zmysle 

ZRPVS, o preukazuje vyrpisom z tohto registra v prilohe L 7 tejto Zmluvy. Ak sa toto vyhlasenie 

ukaie ako nepravdive alebo sa ta4mto stane v priebehu trvania tejto Zmluvy, vznika 

Objednavaterovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo v3igke 10 % z ceny diela vratane DPH. 

Objednavater je tie opravnerV odsttipif od tejto zmluvy, resp. objednavater nie je v omegkani 

s poskytovanim pinenia podra tejto zmluvy v pripadoch, ked je tak opravnenyr urobif v zmysle 

ZRPVS. 

5.19 V pripade, e povinnosf registracie v registri partnerov verejneho sektora v zmysle ZRPVS sa 

vzfahuje aj na subdodavaterov Zhotovitera, je Zhotoviter povinnyi zabezpeaf, aby boli tieto 

subjekty v uvedenom registri zapisane u pred vstupom do zmluvneho vzfahu so Zhotoviterom 

a tento zapis trval minimalne po&s trvania ich zmluvneho vzfahu so Zhotoviterom, inak vznika 

Objednavaterovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyigke 10 % z ceny diela vratane DPH. 

5.20 Zhotoviter je povinnji viesf stavebnyl a/alebo montainy dennik v stilade s ust. § 46d zakona 
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50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov v znení j.eho vykonávacích predpisov.

Zhotovitel' je povinný viest' stavebný/montážny denník odo dňa prevzatia miesta realizácie diela.

Vedenie   stavebného/montážneho   denníka   sa   končí   dňom   odovzdania   a prevzatia   diela.

Stavebný/montážny denník uchová Zhotoviteľ najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie práv
zo  zodpovednosti  za  vady  diela/záruky,  podľa  toho,  čo  uplynie  neskôr.  Denné  záznamy  do

stavebného/montážneho    denníka    zapisuje    oprávnený    pracovník    Zhotoviteľa    a zástupca

Objednávatel'a.     Zodpovedný     zástupca     Zhotoviteľa    je     povinný     predložiť     zástupcovi

Objednávatel.a  denný  záznam  najneskôr  nasledujúci  deň  na  podpis,  ak  sa  Zmluvné  strany

nedohodnú inak. Zástupca Objednávatel'a v stavebnom/montážnom denníku vyznačí svoj súhlas

prípadne nesúhlas  s obsahom  denného záznamu,  a  to s uvedením dôvodov nesúhlasu.  Zápisy
do stavebného/montážneho denni'ka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať ďalej iba osoby na to
určené osobitným poverením Zmluvných strán a orgánmi štátnej správy. Objednávatel' má právo

kedykol'vek nahliadat. do stavebného/montážneho denníka a robiť doň zápisy.

Minimálnym obsahom stavebného/montážneho denníka bude:

a/ dátum'
b/ počasie,

c/ počet prítomných zamestnancov Zhotov iteľa,

d/ popis prác,

e/ mimoriadne udalosti,

f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byt' ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu,

g/ oznámenie o odstránení nedostatkov zistených Objednávaterom,
h/ oznámenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie, ak sa Zmluvné strany nedohodli na

osobitnej písomnej výzve.

5.21    Zápisy v stavebnom/montážnom denníku nie sú spôsobilé zmenit. obsah Zmluvou dojednaných

práv  a povinností  Zmluvných  strán.  Zmluvné  strany  však  majú  právo navrhnút. a  odsúhlasiť
cestou stavebného (montážneho) denníka zmeny,  ktoré umožnia urýchliť montáž, resp.  skrátiť

termín ukončenia diela.

Článok vl.
Cena a odovzdanie predmetu plnenia

6.1       Cena za kompletné plnenie podl.a tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so

zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena sa poskytnejednorazovo a Zhotoviteľovi

na  ňu  vzniká  nárok  až  po  poskytnutí  riadneho  a včasného  plnenia,  na  základe  obojstranne

podpísaného   odovzdávacieho   protokolu,   v ktorom   nebudú   žiadne   výhrady   voči   kvalite
zhotoveného  diela,  resp.  po  odstránení  všetkých  vád  a nedorobkov  uvedených  v preberacom

protokole  (za  predpokladu,  že  sa  Objednávateľ rozhodne  dielo  prevziať napriek výskytu  vád
a nedorobkov  nebrániacim  jeho  užívaniu).  Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotoviteľ

nemá nárok požadovat' po Objednávateľovi žiadnu zálohu či preddavok, čo Zhotoviteľ berie na

vedomie a nemá proti tomu žiadne výhrady či námietky.

6.2      Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá zmluvná cena za plnenie predmetu tejto zmluvy vo

výške 35 548,36 € bez DPH za vykonanie celého diela v zmysle cenovej ponuky Zhotovitel'a podl'a
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prílohy  č.  6  tejto  Zmluvy  (cenová  ponuka  Zhotoviteľa).  Táto  cena  je  konečná  (maximálna)  a
nemôže  byt'  Zhotovitel.om   v žiadnom  prípade  prekročená.  V tejto  cene sú  zahmuté  všetky

činnosti  a náklady  Zhotoviteľa   spojené  s poskytnutými   plneniami  Objednávateľovi   vrátane

prípadného  odskúšania  diela,  vypracovania  odovzdávacieho  protokolu  s podrobným  opisom
vykonaného diela a všetkých nákladov Zhotovitera na činnosti podl.a tejto Zmluvy, aj. ked' neboli

zahrnuté v cenovej ponuke.

6.3       Zmluvné strany sa dohodli na tom, že konečná cena dohodnutá podl'a tejtozmluvy (ustanovenie

bodu 6.2) je cena bez príslušnej dane z pridanej hodnoty.

6.4       Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom, prostrednĺctvom finančného ústavu

Objednávatel'a,   na   základe   faktúry   Zhotovitel'a,   ktorá   musí   obsahovať   všetky   zákonom

predpísané  náležitosti  a správne,   presné  a pravdivé  údaje.   Faktúra  bude  okrem  náležitostí
vyžadovaných právnymi predpismi obsahovat' aj kópiu odovzdávacieho protokolu podpísaného

zo strany Objednávateľa, resp. ním poverenou osobou, a to po odsúhlasení jeho znenia a obsahu

zo    strany    Objednávateľa,    pričom    vprotokole    nemôžu    byť    uvedené    žiadne    výhrady

Objednávatel'a   ku   kvalite   diela.    Prevzatie,    resp.    doručenie   faktúry   Objednávateľovi   sa

nepovažuje za prevzatie plnenia poskytovaného Zhotovitel`om. Úhrada faktúry alebo jej časti sa

nepovažuje za potvrdenie bezvadnosti  plnenia  poskytnutého Zhotoviteľom alebo za  prevzatie

diela.  Odovzdávací  protokol,  ktorý  nebol  odsúhlasený  Objednávatel.om,  nie  je  spôsobilým

podkladom pre fakturáciu.

6.5        Faktúra musí obsahovať všetky uvedené náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH

v   znení   neskorších   predpisov   a prílohu   v podobe   riadne   Objednávatel.om   odsúhlaseného

a podpísaného  odovzdávacieho  protokolu.  Objednávatel'  si  vyhradzuje  právo  vrátiť  faktúru

Zhotovitel'ovi  na  doplnenie  alebo  na  prepracovanie  spolu  s uvedením  chýbajúcich  náležitostí

alebo nesprávnych údajov.  Lehota  splatnosti  faktúry vrátenej Zhotoviteľovi na  opravu  a/alebo

nesprávne, neúplne či nepresne vystavenej, bez ohľadu na to, či bola Zhotovitel'ovi vrátená na

opravu, začne plynúť až odo dňa doručenia správnej, riadnej, úplnej a presnej. faktúry.

6.6       Lehota  splatnosti  faktúr sa  dojednáva  na  30  dní  od  jej  riadneho  a  preukázatel'ného  doručenja

Objednávatel'ovi.  Peňažný  záväzok  Objednávateľa  vyp]ývajúci  zo  Zmluvy  je  splnený  dňom

odpísania  príslušnej  sumy  z jeho  účtu  v  prospech  účtu  Zhotovitel'a.  Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že

bankový  účet  uvedený  v záhlaví  tejto  Zmluvy  j.e  j.eho  vlastným  bankovým  účtom.  Zároveň

vyhlasuje,  že pokiaľ dôj.de k zmene platobných údajov na jeho strane,  oznámi  túto skutočnosť

písomne Objednávatel'ovi  vopred  s tým,  že  i nad'alej  platí,  že  musí ísť o jeho vlastný bankový
účet. Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu ak Zhotoviteľ bude požadovať zaplatenie na

bankový účet, o ktorom existuje pochybnosť, či je jeho majiteľom Zhotoviteľ.

6.7 V prípade,  že Zhotovitel' je v omeškaní s plnením si  svojich  povinností v zmysle tejto Zmluvy,

predlžuje sa splatnost. faktúr o počet dní takéhoto omeškania. Úhrada faktúry Objednávatel.om
však  neznamená,  že  Zhotoviteľ  nie  je  v omeškaní  s plnením  si  svojich  povinností  v zmysle

Zmluvy.
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6.8       Zhotovitel'  je  povinný  odovzdať  Objednávatel'ovi  dielo  bez  akýchkol'vek  vád  a nedorobkov.

Zhotovitel'   je    povinný    spolu    s dielom    odovzdat'    Objednávatel'ovi    aj    všetku    technickú

dokumentáciu týkajúcu  sa diela  (najmä výkresy,  atesty,  certifikáty,  doklady o skúškach a iné).

Uvedené  nemá   vplyv   na   právo   Objednávatel'a   prevziať   dielo   aj   vprípade   výskytu   vád

a nedorobkov nebrániacich užívaniu  diela. V takom prípade sa povinnosť Zhotoviteľa vykonat'

dielo  považuje za  splnenú  až  dňom  odstránenia  vád  a nedorobkov uvedených  v preberacom

protokole,  pričom  ich  odstránenie  musí  byt'  písomne  potvrdené  Objednávatel'om.  Protokol
o odovzdaní a prevzatí diela  musí obsahovat. najmä tieto údaje:
- základné údaje o diele,

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,

- súpis zistených vád a nedorobkov,

- 1ehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
- zoznam odovzdaných dokladov,

- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávatel' dielo preberá,

-podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,

- dĺžku trvania záručnej lehoty,

- termín zaškolenia poverených osôb Objednávatel'a, ak je potrebné,

-termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto plnenia (stavenisko).

6.9       Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných

príslušnými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, ktoré uskutoční Zhotovitel' na vlastné
náklady.  Protokoly  o výsledku  skúšok,  ako  aj  všetky doklady  potrebné  k riadnemu  užívaniu

diela pripraví Zhotovitel. najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

Článok vll.
Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k dielu

7.1       Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri poskytovaní plnenia objednávatel.ovi a/alebo

tretím osobám, a to v celom rozsahu.  Tejto zodpovednosti sa nemôže Zhotoviteľ nijako zbavit..

Zhotovitel' zároveň  zodpovedá  aj  za  škodu na veciach,  spôsobenú  ich stratou,  zničením alebo

poškodením, ktoré prevzal od Objednávateľa za účelom plnenia tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo
škody  na  diele  prechádza  na  Objednávatel.a  až  momentom  protokolámeho  prevzatia  diela

Objednávateľom.   Pokial'   ide   o jednotlivé   zabudovávané   prvky,   Objednávateľ   sa   stáva   ich

majitel'om keď sa zabudovávaním stávajú súčasťou diela, najneskôr však momentom odovzdania

Objednávatel'ovi.

7.2       Nahrádza sa celá spôsobená ujma v peniazoch.

Článok vlll.
Doba trvania zmluvy, odstúpenie od zmluvy a §ankcie

8.1       Táto Zmluva  sa  uzatvára na  dobu  určitú,  a to od  nadobudnutia jej  účinnosti  až  do  uplynutia

záručnej  doby diela.  Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo najneskôr do štyridsaťpät. (45)  dni'
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8.2

od  účinnosti  tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sa  môžu  dohodnúť na  predčasnom  ukončení tejto

Zmluvy v písomnej forme aj pred dátumom uvedeným v prvej. vete tohto odseku.

Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, ako aj z dôvodov

uvedených  v tejto  Zmluve,  a  to  písomne  formou  doporučenej.  zásielky  zaslanej  Zhotoviteľovi

kedykol'vek po tom, čo §a o dôvode na odstúpenie dozvedel.

8.3       Zmluvné strany sa dohodli na tom, že právo odstúpit' od zmluvy vzniká objednávatel'ovi okrem

zákonných dôvodov aj v nasledovných prípadoch:
-       nepravdivosť    a/alebo    neúplnost'    vyhlásení    Zhotovitel.a    a/alebo porušenie    povinností

Zhotovitel'a podl'a tej.to Zmluvy,
-       nekvalitné poskytovanie alebo poskytnutie plnenia zo strany zhotovitel'a,

-       omeškanie  s poskytnutím  plnenia  zo  strany  Zhotoviteľa,  vrátane  nedodržania  konečného

termínu zhotovenia diela a/alebo akéhokoľvek čiastkového termínu podľa tejto Zmluvy alebo

od súh laseného harmonogramu,
nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým súd uzná Zhotoviteľa alebo jeho štatutárny

orgán za vinného z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s i.eho činnosťou,

Zhotovitel' stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto Zmluvy,

podaním  návrhu   na   vyhlásenie   konkurzu   na   majetok  Zhotoviteľa   alebo  vypracovania
reštrukturalizačného  posudku  alebo  vstupom  Zhotoviteľa  do  likvidácie  alebo  výmazom

Zhotoviteľa z Obchodného registra alebo v prípade j.eho zlúčenia s iným subjektom,

Zhotovitel' poverĺ zhotovením diela alebo jeho časti tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa,

v ďalších prípadoch ustanovených touto Zmluvou  alebo v prípade podstatného  porušenia

tejto Zmluvy.

8.4       Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  každá  povinnosť  Zhotoviteľa  podľa  tejto  Zmluvy  j.e

podstatná.

8.5       0dstúpením od zmluvy zmluva  zaniká, keď prejav vôle objednávateľa odstúpiť od zmluvy je

doručený  Zhotoviteľovi,  pokiaľ  Objednávatel'  neurčí  inak.  Odstúpením  od  zmluvy  zanikajú

všetky práva  a povinnosti  strán zo Zmluvy s účinkami ex 7iw7w okrem práva na náhradu škody,

na  zaplatenie  zmluvnej.  pokuty  a práv  a povinností,  ktoré  podl'a  zákona  alebo  ich  charakteru

majú trvať aj. po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy (napr.  zákaz postúpiť pohľadávky

tTetej osobe a pod.).

8.6       V prípade,   že  táto  Zmluva   zanikne  odstúpením   zo  strany  Objednávatel'a,  je  Objednávateľ

oprávnený plnenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,  zabezpečit' prostredníctvom tretej osoby

na náklady Zhotovitel'a. V prípade, že takto vzniknuté náklady budú vyššie ako tie, ktoré by bol

Objednávateľ povinný uhradiť Zhotovitel'ovi na podklade tejto Zmluvy, takto vzniknutý rozdiel

v nákladoch   sa   považuje   za   škodu,   ktorej   vznik   zavinil   Zhotoviteľ   a ktorú   je   povinný

Objednávatel.ovj uhradit'. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde k odstúpeniu od tejto

Zmluvy   pred   tým,   ako   bude   vykonaná   skúška   funkčnosti/obhliadka   diela,   Zhotoviteľovi

nevzniká právo na žiadne plnenie, nakolko všetky náklady na činnosti do tohto času znáša sám

Zhotovitel. vo vlastnej réžii.



8.7      V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotovitel.a, resp. v prípade predčasného

skončenia Zmluvy z akéhokol.vek dôvodu, je Objednávatel' povinný zaplatiť Zhotovitel'ovi len

cenu  diela  v rozsahu  Objednávateľom  prevzatých prác a  dodávok materiálu  a  technológií bez

primeraného zisku. Zhotoviteľ je zároveň povinný v prípade, že k odstúpeniu došlo z dôvodov
na  strane  Zhotoviteľa,  zaplatiť  Objednávatel.ovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  5  %  z ceny  diela

vrátane    DPH.    Zhotoviteľ    zároveň    vráti    Objednávateľovi    preplatok    na    cene    diela    za

nespotrebované   dodávky   a práce,   a to  bezodkladne   na   výzvu   Objednávatel'a.   Zároveň  je

Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávatel.ovi škodu a preukázatel'ne zvýšené náklady, ktoré mu

vzniknú  predĺžením  lehoty  realizácie  diela,  spôsobené  jeho  odstúpením  od  Zmluvy,  resp.

odobratím časti výkonov a následným zadaním realizácie diela  inému zhotoviteľovi, resp. jeho

doterajšou činnosťou a jej nevyhnutnou opravou.

8.8       V prípade omeškania s dohodnutým termínom na poskytnutie plnenia vzniká objednávatel.ovi

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania so

splnením  záväzku  Zhotoviteľa.  Zmluvné  strany  sa  dohodli  pre  prípad  porušenia  povinnosti

Zhotoviteľa  podľa  bodu  5.11  tejto  Zmluvy  na  Zmluvnej  pokute  vo  výške  5.000,-  €  za  každé

jednotlivé porušenie tejto povinnosti, a to aj opakovane.

8.9       V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu diela, ktorá vznikla počas realizácie diela

alebo vznikla počas trvania záručnej. doby, vzniká Objednávatel'ovi voči Zhotovitel.ovi nárok na

zmluvnú  pokutu  vo  výške  200,-€  za  každú  takúto  vadu  a za  každý  deň  omeškania  sjej

odstránením.    Zároveň    je    Objednávateľ    oprávnený    takúto    vadu    odstrániť    sám    alebo

prostredníctvom  tretej  osoby  na  náklady  Zhotovitel'a,  a to  vrátane  koordinačnej  prirážky  vo
výške 20 % z takto vynaložených nákladov s DPH.

8.10    Za  každé jednotlivé  zistenie  prítomnosti  alkoholu  a/alebo omamných a/'alebo psychotropných

látok u zamestnanca alebo zmluvného partnera Zhotoviteľa zaplatí Zhotovitel' Objednávatel'ovi

zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-€. Odmietnutie podrobiť sa vykonaniu skúšky na alkohol, resp.

vyššie uvedené látky, má rovnaké dôsledky ako zistenie ich požitia.

8.11     Za  porušenie  iných  povinností  Zhotoviteľa,  na  ktoré  sa  nevzťahuje  zmluvná  pokuta  podľa

predchádzajúcich ustanovení tej.to Zmluvy má Objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške
500,-  €,  a to  za  každé  jednotlivé  porušenie  Zmluvy,  a to  aj  opakovane.  To  neplatí  v prípade

porušení predpisov na úseku BOZP alebo požiamej. ochrany zo strany Zhotoviteľa podl'a  tejto
Zmluvy,  kedy  má  Objednávatel'  právo  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  1.500,-€,  a to  za  každé

`  jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo požiarnej ochrany opakovane.

8.12     Zaplatením  zmluvnej.  pokuty  nie  je  dotknuté  právo  Objednávatel.a  na  náhradu  škody,  a to

v celom  rozsahu,  t.j.  aj ,vo  výške  presahujúcej.  výšku  zmluvnej  pokuty.  Zaplatením  zmluvnej

pokuty   nezaniká   povinnosť,   ktorej   splnenie   je   zabezpečené   zmluvnou   pokutou,   pokial'
Objednávatel' písomne nevyhlási, že na splnení povinnosti ďalej netrvá.

8.13     V prípade omeškania Objednávatel.a so zaplatením riadne vyhotovenej a  doručenej faktúry po

dobe jej  splatnosti  zaplatí  Objednávateľ Zhotoviteľovi  úroky  z  omeškania  v zákonnej  výške

podl'a  predpisov  občianskeho  práva,  ak  Objednávateľ  predmetnú  faktúru  neuhradí  ani  na
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pi'somnú   výzvu  po  uplynutí  dodatočnej  primeranej   lehoty  v trvaní  najmenej   štrnást'  (14)

pracovných dnĺ, ktorú mu je Zhotoviteľ povinný poskytnúť.

Článok IX.
Doručovanie

9.1   Písomnosti podl.a tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom

doporučenej zásielky na adresu uvedenú v tejto Zmluve, ak táto Zmluva neurčuje inak. Zhotovitel'

je  povinný  každú  zmenu  adresy  či  ostatných  kontaktných  údajov  uvedených  v hlavičl«  tejto
Zmluvy   písomne   ohlásiť   Objednávateľovi.   Vprípade,    že   takúto   zmenu    neohlási,    nie   je

Objednávateľ  povinný  preverovať  aktuálnu  adresu  na  doručovanie  písomností  Zhotovitel.ovi

a doručovanie bude prebiehať na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zásielka sa považuje za

doručenú v deň, keď ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziať. V prípade, že

druhá  zmluvná  strana  zásielku  nepreberie,  považuje  sa  zásielka  za  doručenú  v tretí  deň  po  jej

odoslaní,  keď  sa  z akéhokoľvek  dôvodu  vrátila  ako  neprevzatá,  okrem  prípadu  odmietnutia

prevzatia zásielky,  keď sa považuje za doručenú  dňom odmietnutia zásielku prevziať. V prípade
doručovania   prostredníctvom   kuriérskej   služby   sa   zásielka   považuje  za   doručenú   dňom  jej

prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo dňom, keď ju druhá zmluvná strana odmietla prevziat'.
V ostatnom   sa   pre   doručovanie   použijú   ustanovenia   občianskeho   práva   (ust.   §   45   ods.1

0bčianskeho zákonníka ).

Článok x.
Záverečné ustanovenia

10.1       Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a zaväzuje  zmluvné  strany  odo  dňa,  v ktorom  ju  podpíšu

oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý

deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude

pokladať    deň,    vktorom    druhá    zmluvná    strana    podpíše    Zmluvu    neskôr.    Zmluva
nadobúda účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v súlade  s  ustanovením  §  47a

Občianskeho zákonníka. Zhotovitel. berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa

vyžaduje jej zverejnenie, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.

10.2      Zmluvné strany sa zaväzujú, žev prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých splnenie

považuj.ú   za   podstatné,   zosú]adia   Zmluvu   s aktuálnym   stavom,   vo  forme  jej   písomných
dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. To, že podstatná zmena nastala a v čom spočíva

j.e   povinná   preukazovať   strana,   ktorá   zmenu   navrhuje.   Na   zmenu   Zmluvy   podl'a   tohto
ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok.

10.3      Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť,

nie  je  tým  dotknutá  platnosť  ostatných  ustanovení.  Namiesto  neúčinných  ustanovení  a  na

vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje

zmyslu  a  účelu  Zmluvy,  pokiaľ pri  uzatváraní Zmluvy  zmluvné  strany túto otázku  brali  do

úvahy.
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10.4      Táto zmluva sa v prípadoch neupravených v nej riadi ustanoveniami obchodného zákonníka.

Toto ustanovenie sa považuje zároveň aj za dohodu o volbe práva (slovenské právo) a právneho

režimu (slovenský právny poriadok).

10.5      Návrh na uzavretie tejto zmluvy bol zmluvným stranám predložený tak, aby mali dostatok času

sa  s ním  zrozumiteľne  a jednoznačne  oboznámit'  pred  jej  podpisom.  Ohľadom  vysvetlenia

textácie,  použitých  poj.mov  či  ich  významu  nevznáša  žiadna  zo  zmluvných  strán  na  druhú

zmluvnú stranu te].to Zmluvy žiadne požiadavky a otázky a vyhlasuje, že v tejto súvislosti nemá

žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tejto Zmluvy.

10.6      Každé ustanovenie tejto zmluvy je potrebné vykladať v súlade s jej účelom,  pričom sa vezme

náležitý zretel. na všetky okolnosti súvisiace s ňou, vrátane správania zmluvných strán. Výklad

tejto Zmluvy nesmie protirečiť tomu, čo je v jej slovách a vetách jasné a nepochybné. Žiadna zo

zmluvných  strán sa  však nesmie  dovolávať slov a viet tejto  Zmluvy  proti jej  účelu  a zmyslu.

Zároveň  každý  bod  tej.to  Zmluvy  je  potrebné  vykladať  v súlade  s právom,  najmä  v súlade

s právnymi  predpismi.  Pri  pochybnostiach  o obsahu  právnych  vzťahov  medzi  zmluvnými

stranami,  ktoré  sa  spravujú  touto  Zmluvou,  sa  použije  výklad,  ktorý  je  pre  Objednávatel'a

priaznivejší.

10.7      Pokiar sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy zmluvné

strany konali starostlivo a s potrebnými znalost.ami, a že mohli pri svoj.om rozhodovaní v dobrej

viere  rozumne  predpokladať,  že  konajú  informovane  a v obhájiteľnom  záujme,  pričom  sa

zároveň predpokladá, že každá zmluvná strana má rozumové schopnosti na úrovni priememe

spôsobilej   osoby  schopnej  vnímat'  a posúdiť  účel  tejto  Zmluvy,   ako  i jazykové  vyjadrenie

ustanovení obsiahnutých v tejto Zmluve.

10.8      Pre  prípad  pochybností  o platnosti  tejto  Zmluvy  treba  túto  pochybnost.  vykladat.  na  ťarchu

strany,   ktorá   sa   neplatnosti   dovoláva   a na   prospech   druhej   strany,   t.j.   podľa   zásady

v pochybnostiach v prospech (!.n cZwZ)!.o pro reo).

10.9      Ak sa  dôvod neplatnosti vzťahuje len na  časť tejto Zmluvy, je neplatnou  len táto čast.,  pokiaľ

z povahy  tejto  Zmluvy  alebo  z jej  obsahu  alebo  z okolností,  za  ktorých  došlo k jej  uzavretiu,

nevyplýva,  že túto časť nemožno oddelit' od  ostatného obsahu  tejto Zmluvy.  Zmluvné strany

týmto deklarujú svoj záujem na zachovaní platnosti tejto Zmluvy v čo možno najširšom rozsahu,

to  znamená,  že  za  situácie  opísanej  v prvej  vete  sa  predpokladá,  že  neplatné  ustanovenie je

oddelitel.né od zvyšku Zmluvy.

10.10    Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy mali možnosť riadne a včas

požiadat' o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva /

pomoci (ďalšie služby),  potrebné pre uplatňovanie alebo bránenie ich práva dotknutého touto
Zmluvou.

10.11    Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  majú  spôsobilosť na  právne  úkony,  a že  nekonajú  v duševne].

poruche,   ktorá   ich  robí  na   tento  právny  úkon  nespôsobilými.   Zmluvné   strany  zároveň
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vyhlasujú, že pri uzavieraní tejto Zmluvy nikto, najmä nie druhá strana, nezneužila ich tieseň,

neskúsenost', rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivost', l'ahkomysel'nost', fina nčnú závis lost'

alebo neschopnosť plnit' si záväzky (akékoľvek), a to najmä s ohl'adom na to, že pred uzavretím

tejto  Zmluvy  mali  možno§ť  riadne  a včas  požiadať  o právne  poradenstvo  /  právnu  pomoc

(právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (d'alšie služby), podl'a vlastnej úvahy.

10.12    Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotovitel'  nie  je  oprávnený  bez  predchádzajúceho

pi'somného súhlasu Objednávateľa (s overeným podpisom štatutárneho orgánu Obj.ednávateľa)

postúpiť  či  previesť na  tretiu  osobu  akékol'vek  práva  alebo  povinnosti,  ktoré  mu  vznikli  na
základe  alebo  v súvislosti  s touto  Zmluvou.  Zhotovitel'  nie  je  oprávnený  započítať  sporné

pohradávky vyplývajúce z tejto Zmluvy  alebo  z iného  právneho  titulu  bez predchádzajúceho

písomného súhlasu Objednávatel'a. Toto ustanovenie platí bez ohl`adu na trvanie a účinnosť tejto
Zmluvy či charakter nárokov, ktoré sú voči Objednávatel.ovi zo strany Zhotoviteľa uplatňované

(pretrvá aj po prípadnom zrušeni' Zmluvy, odstúpení od Zmluvy a pod.).

10.13    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že na  zmluvný  vzťah  medzi  Objednávatel'om  a Zhotoviteľom  sa

neaplikuj.ú  žiadne zmluvné  podmienky Zhotovitel'a  alebo dokumenty obdobného charakteru,

a to v žiadnom rozsahu.

10.14    Zmluvná  strana  berie  na  vedomie,  že  v  súvislosti  so  spracúvaním  osobných  údajov  a/alebo

osobných    údajov    členov    štatutárneho    orgánu,    spoločníkov/akcionárov,    zamestnancov

a poverených osôb druhej zmluvnej strany je viazaná povinnost'ou mlčanlivosti v súlade s čl. 90

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie``) a ust. § 79

zákona č.  18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov  (ďalej  len „Zákon``).  Zachovávať mlčanlivosť podl'a  tohto bodu

Zmluvy  sú   povinní  aj  jej  zamestnanci,  jej  štatutárni  zástupcovia,  členovia  jej   štatutárneho

orgánu,  kontaktné  osoby  ako  aj  ostatné  osoby,  ktoré  prichádzajú  akýmkoľvek  spôsobom  do

kontaktu  s osobnými  údajmi.  Povinnosť podl'a  tohto bodu  Zmluvy nad'alej  trvá  aj  po  zániku

Zmluvy  bez  obmedzenia,  čo  zmluvná  strana  berie  na  vedomie  anemá  voči  tomu  žiadne

výhrady.  Zmluvná strana  sa  zaväzuje vopred  poučiť všetky osoby podl.a  tohto bodu Zmluvy

o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku ich právneho vzťahu  k zmluvnej strane,

a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.

10.15    Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné

údaje   členov   ).ej    štatutárneho   orgánu,    štatutámych   zástupcov,    kontaktných   osôb   a   jej

zamestnancov  v  nevyhnutnom rozsahu  na  účel  plnenia  podra  tej.to Zmluvy.  Zmluvná  strana

zároveň vyhlasuje, že osoby podl'a prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti

ochrany    osobných    údajov    apovinnosti    zachovávať   m]čanlivosť,    čo   potvrdzuje    svojĺm

podpisom.

10.16    Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že  sú   oboznámené   s Nariadením,   Zákonom   ako   aj ostatnými

právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.



10.17 Zmluvne strany vyhlasujii, Ie prijali naleiite organizaesie a technicke opatrenia na zabezpe&nie 
ochrany osobnych iidajov, a to najma pred ich zneuiitim, znienim alebo stratou akymkorvek 
sposobom. 

10.18 Kaida zo zmluvnych stran vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny iikon, 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujii jej slobodnii, vainu, uratii 
a zrozumiternii voru, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok. 

10.19 Zmluvne strany zhodne vyhlasujii, le si bit° Zmluvu pozorne preEtali, jej obsahu porozumeli 
a na znak ich suhlasu so vgetkymi jej ustanoveniami ju podpisujii. 

10.20 Tato Zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, prf6om Objednavater obdrii po dvoch (2) 
vyhotoveniach a Zhotovitel' obdrif po jednom (1) vyhotoveni. 

NeoddeliternYmi prilohami tej to zmluvy sic 

Priloha C. 1: 
Priloha 6. 2: 
Priloha 3: 

Priloha 5: 
Priloha L 6: 

Neaplikuje sa 
Projektova dokumentacia, vYkaz vYmer 
Potvrdenia, doklady a zoznamy preukazujiice odbornii sposobilose 
a personalne, technicke a materialne zabezpeZenie Zhotovitera (podra bodu 2.2 
zmluvy) 
Potvrdenie o uzavretom poisteni 
Cenova ponuka Zhotovitera zo cilia 17.5.2022 

Zmluvna strana: 
EKO — podnik verejnoprospegnSrch siuieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin, 
povereny vy'konom funkcie riaditera 

EKO - podnik VPS 0 
Ha18ova 20, 832 90 Bratislava 

1t0: 00491870 Dle: 2020887022 
IC DPI-1; SK2020887022 
	  cliia I' 6 • 2022 
odtlaCok peaatky a podpis 

Zmluvria strana: 
BM Elektro s. r. o. 
zast: Bohug 2ila 
konater spolo6nosti 

E=f  EKTRO)  0  
BM Eiektra. s.r.a 

Zvolenska Mgt) 14. 974 05 BanskS Etystrica 
ICC: 36632519 04 20219C259/ 

Odrt. Sr, vIc.fica l„ 91iti5iS 
VANN.CHTUMMULA infaahlItAllk20 sk 

	  dria . _2022 
odtla'6ok pe'6iatky a podpis 
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ZOZNAM PRILOH 

TECHNICKA SPRAVA 
ViKRESOVA 6kSt - PODORVS     .01 

ROZVADZAt R1 	 t.02-04 

ROZVADZA6 R2 	 t.05-07 

TECHNICKA SPRAVA 

1. VAEOBECNE UDAJE 

1.1 ROZSAH PROJEKTU - UPRAVA 

Projekt riegi vntitorne silnoprtidove rozvody pre napojenie najotncov hinice a tuivrh novfich 
rozvridzaeov s podruinfint meranbn a istenbn sveteln.Pch obvodov - pre stavbu - „BUDOVA 
MESTSKEJ TRiNICE" — v Bratislave III, KN-C 10403/1 — pre hlavne mesto SR - 
Bratislavu. 

Projekt je spracovanj v rozsalto podl'a objednAvky investora — ako tipravu existojneielt 
rozvodov a rozvadzaov. 

1.2 S6VISIACE PROJEKTY 

S projektom siivisf - stavebna ease. 

2. ZAKLADNE TECHNICKE ODAJE 

2.1 POPIS JESTVUJI.JCEHO STAVU 

Zaujmovj objekt trinice je existujtici, vnittorna elektroingtalacia je v riegenjrch 
priestoroch pre napojenie mijomnjch priestorov je nova. Elektroingtalacia osvetlenia 
bude upravena podl'a poiiadaviek investora a previdzkovatel'a...v PD je navrhnuta 
nova. 

2.2 NORMY A PREDPISY 

Projekt je spracovanj,  podra platOch STN a predpisov. Sá to najmd: STN 332000-4-41, 33 
2000-5-54, STN 33 2000-5-51, vyhl. OMPSVaR 6. 508/2009 Z. z. a normy s nimi suvisiace. 
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2.3 PROSTREDIE, ZÁKLADNE CHARAKTERISTIKY

Prostredie a základné chai.aktei.istiky - sú stanovené odbomou komisiou v zmysle   STN 2000-
5-51,  protokol o určení vonkajších vplyvov -je súčasťou technickej   správy.

2.4   KRYTIE ELEKTRICKÝCH PREDMETOV

Elektrické pi.edmety sú navi.hnuté v krytí, odpovedajúcom platným STN.

Požiadavlqr na krytie elektrických pi'edmetov:

3.1.1 PROSTREDIE ZAKLAI)NE

3.1.1.1   Elektrické  zariadenie  musí  odolávat'  teplotámg  i.elati'vnej  vlhkosti  vzduchu  a prachu
v hodnotách prístupných pi.e pi.osti.edie záldadné.

3.1.1.2  Elekti.ické  stroje  a prístroje  a svietidlá z hl'adiska tejto noimy,  musí mat' krytie  aspoň
IP2x v priestoi.och prístupných pracovnĺkom zoznámeným.

2.5  NAPAŤOVÁ SÚSTAVA

3+PEN, str. 50Hz, 400V -TN-C -prĺpojlqy /po „R1-2"/
3+PE+N, str, 50Hz, 400V - TN-S
1+PE+N, str. 50Hz, 230V -"-S

2.6 0CIIRANNÉ OPATRENIA - ZÁSAH EL. PRÚDOM

Opatrenia na záldadnú ochranu /ochrana pi.ed priamym dotykom/:
-     základná ochrana živýcli častĺ -STN 33 2000-4-41, Pi.íloha A1
-     zábranami alebo krytmi -STN 33 2000-4-41, Príloha Al
-doplnkovou ochranou  prúdovými chráničmi -STN 33 2000-4-4l, čl. 415.l

Oclirana pri poruche /pred nepi.iamym dotykom/ je zabezpečenÁ:
-      samočinným odpojenĺm napájania  priporuche v systéme TN-S podl'a sTN 33 2000-

4-41, čl. 414.4
-     doplnkovým ochranným pospájaním podl'a sTN 33 2000-4-4l, čl. 415.2
-     doplnkovou ochranou  prúdovými chráničmi -STN 33 2000-4-4l, čl. 415.1

Pred   skratom   a   pr€t'aženĺm   je   el.   zai'iadenie   a   vedenie   chránené   nadpridovými
spúšl'ami ističov.

Rozwádzače Rl, R2 budú vybavené prepäťovou ochranou typu B+C.



2.7 ČLENENIE VÝKONOV
/ odhad/

Inštalovaný výkon: Pi=88x3kw /prenájom/ + 3kw /osvetlenie/ = 267kw

Súčasný výkon celkom : Pp=200I{W An=305A/

Predpokladaná i.očná spoti.eba elektrickej energie: E=120Mwh

2.8   STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Podľa dôležitosti stupňa dodávky cl. enei.gie bude objekt   zatriedený v 3. stupni -v zmysle
STN 341610.

V zmysle vyhl.  č. 508/2009 Zz MPsvaR SRje objekt i)odl'a miery  ohrozenia zaradený do
skupiny „8" /iba vnútoi.né rozvody/.

Všetky  riešené  priestoiy  objektu  sú  z  hl'adiska  nel)ezpečia  úra7,u  elektrickým  prúdom
zaradené ako „bezpečné" /všefky vnútorné priestory/.

2.9   MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE - podružné

Je i.iešené v nových rozvádzačoch Rl , R2 -pre 2x44 odbemých miest ~ viď výki.esovú časť.

Hlavné ističe pre prenájom - á 20Am/3, á 20A/B/1. Istenie svetelných obvodov - 10Am/1
-ovládanie cez stykače a uz@mykatel'né spĺmče na dverách R1, R2.

V ľozvádzačoch    R1+R2  je  na  vstupe  hlavný  deón  100A  a hlavné  podružné  meranie
rozvádzača.

Skrine R1-2 budú konštruované podl'a výki.esu č. 2-7.



3.    POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

3.1  VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODy

Sú  navrhnuté  -  pre napojenie  nájomcov - káb]ami N2XH  5x4mm2  a N2XH  3x4mm2,
vedenými v lištách  LV,  resp. /ak je to  možné/ zasekanými v konštrukciách  stavby.  Pre
osvetlenie -N2XH 3xl,5mm2.

V miestach s nebezpečím mechanického poškodenia budú káble chránené v rúrkach FXP.

V nájomných priestoroch budú káble ukončené v rozvádzačoch , označených ako RP -
tieto táto PD nerieší -sú existujúce, i.esp. budú riešené ako nové -prevádzkovatel'om.

Rozdelenie  sústavy  z TN-C  na TN-S  navrhujem riešiť v svorke EPS -v skriníach R1, R2 -
mimo meracej  časti  ! !!  Bod fozdelenia uzemniť vodičom N2XH 25mm2/zž + Fezn D10mm

. .  - v zmysle platných STN  ! ! !

Povinnosťou  prevádzkovateľa  je  vypi.acovat'  „Prevádzkové  predpisy  pre  obsluhu  a
i)i.ácu na elektrických zariadeniach a pokyny pre zaistenie bezi)ečnosti práce m týchto
zariadeníach``. Tieto budú umiestnené na prístupnom mieste a budú s nimi oboznámení
všetci pracovníci.

3.2   VYPÍNANIE EL. ENERGIE POČAS POŽIARU -STN 92 0203

Táto PD nerieši -je riešené v hlavných rozvádzačoch objektu.

3.3  vNÚTomrý A voNKAIŠÍ sysTÉM ocHRANv pRED BLESKOM

Táto PD nerieši -je existujúce -za kvalitu a bezpečnosť odpovedá prevádzkovatel'.



4. 	PROJEKT BEZPEtNOSTI A OCHRANY ZDRA VIA PRI PRACI 

Pred uvedenfm elektrickeho zariadenia do prevadzky je dodavatel' elektromontainych 
prác povinnj,  vykonat' prra odborna prehliadku a sktigku podl'a STN 33 1500. Ai na 
zaklade jej vyhovujoceho vjsledku je moine za'eat' prevadzku el. zariadenia. Elektricke 
zariadenie musi byC odborne sktigane v lehottich ureenjrch STN 33 1500. 

tdribu a opravy elektrickjch zariadeni m6u vykonavat' len osoby znale v zmysle 
definicie STN IEC 61140 /33 2010/, ktore sit odborne sposobile podra vyhhi§ky 6. 
508/2009 Z. z. UMPSVaR SR. 

Vgetci pracovnIci bez elektrotechnickej kvalifikacie, ktorf obsluhuju elektricke 
zariadenie, musia byt' v zmysle vyhl. 6. 508/2009 Z. z. preukazatel'ne obozmimeni a 
poueeni s STN 34 3108 - Bezpeenostne predpisy o zaobchatizani s elektrickj,mi 
zariadeniami a precvieeni v poskytovani prvej pomoci pri firaze elektrickj,m prtidom. 

Na vyhradenj,ch elektrickj,ch zariadeniach v rozsahu osvedeenia pri dodriani vietkfth 
podmienok na zaistenie bezpeenosti a ochrany zdravia mole vykonfivat' einnost' 
elektrotechnik — v zmysle par. 21 vyhl. 508/2009 Z. z. — pracovnik s odbornj,m vzdelanfm 
elektrotechnickeho ueebneho alebo §ttidijneho odboru strednfm, ápinm strednjm 
alebo vysokosakolskj,m, s overenim odbornej spOsobilosti podl'a par. 25. 

Na vyhradenj,ch elektric4ch zariadeniach moie samostatne vykonavat' einnosf pri 
dodriani podmienok na zaistenie bezpeenosti a ochrany zdravia a bezpeenosti 
technickjich zariadeni, riadit' einnost' poueenjrch pracovnikov bez obmedzenia poetu a 
einnost' maximalne dvoch elektroteehnikov — elektrotechnik na riadenie einnosti alebo 
na riadenie prevadzky, ktoreho sposobilosC bola overena par. 25. 

Pre projektovanie alebo konitruovanie vyhradenjrch elektriclijrch zariadeni je ureenj,  

pracovnik, ktorj,  spina odborne poiiadavky elektrotechnika, ma odbormi prax podl'a 
prilohy 6.11, pism. d/ vyhlailcy a jeho odborni sp6sobilosC bola overena podl'a par. 25 — 
elektrotechnik Apecialista. Mine vykongvar a riadie einnose na vyhradenjrch 
elektrickj,ch zariadeniach v rozsahu osvedeenia pri dodrlanf podmienok ureenfch 
predpismi na zaistenie bezpeenosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeenosti technickfch 
zariadenf a bezpeenostnotechn ickymi poliadavkami. 

Pri pracach na elektrickfch zariadenia6 je indite pouiivat' ochranne pomikky a 

izolovane niradie. 

V Liptovskom Hradku 12/2021 	 Vypracoval: lug. Vladimir Klt IN 
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PROTOKOL č. 18/2021
0 URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU
podľa STN 332000-5151:2010

zo dňa 20.12.2021, Liptovský Hrádok

ZLOŽENIE KOMISIE :

predseda komisie-Ing. Kičin Vladimĺr -projektant elektro

členovia komisie- p. Luknár Peter - pi.ojektant elektro

lng. Radič Michal -  projektant

lng. Brziak Radoslav -pi.oj ektant

INVESTOR : Hlavné mesto SR - Bratislava

STAVBA : BUDOVA MESTSKEJ TRŽNICE, BRATISLAVA, KN-C 10403/1

PREDLOŽENÉ PODKLADY :

1.Stavebné výkresy proj ektovanej stavby

2.Platné  STN a predpisy  :  STN 33  2000-5-51, vyhl. MPsvaR č.508/2009 Z.  z.
a s nimi súvisiace STN a ďalšie predpisy.

3 .Miestne zist'ovanie

POPIS      PROJEKTU/STAVBY:   Projekt  rieši   v"ú/orné  S/./nopJ.ĺíďové  rozvoďy  pre

ľv"ep,:ŕ.#;,:ťy;°o#::V.`pr]Ťe"';::v::`ťv,#u"#S'Ár#Zž";dŕsd##°#'Ŕž]%„:e;"B"rú::ís"]:.Sv`:'íí#
KN-C 10403/1 -pre hlavné mesto SR - Bmtis]avu.

Projekt je spracovaný v rozsahu pod]'a objednávlq7 investora -ako úpravu existujúcicli
rozvodov a rozvádzačov.



ROZHODNUTIE :
Komisia  po  preštudovaní  podkladov  určuje  vonkajšie  vplyvy  vo  vnútomých
novonavrhovaných priestoroch nasledovne:

Kód- PRIESTOR
Vonkajší vplyv Vonkajšie Vo,kajšie Všetky

slpi. rozvody vstupy vnútornémiestnosti

AA-Teplota okolia AA4
AB-Atm. vlhkost' A84
AC-Nadmor.výška Acl
AD-Výskyt vody AD1

AE-Výskyt cudzích AE1
pev.telies
AF-Výskyt koroz. alebo AFl
znečisť. látok
AG-Mechan.namáh.- AG1
nárazy
AH-Mechan.namáh.- AH1
vibrácie
AK-Výskyt rastl ĺn
AL-Výskyt živočíchov
AM- AM1-1
Elektromagn.,e]ektrostat.
alebo ioniz.pôsobenie
AN-Slnečné žiarenie AN1
AP-Seizmické úč{nky Apl
AQ-Búi.ková čimost'
AR-Pohyb vzduchu
AS-Vietol.
AT-Snehová i]okrývky
AU-Námraza
BA-Schopnosť osôb BA4
BC-Kontakt osôb BC1

s potenciálom zeme
BD-Podmienky úniku BI)l
v prĺpade
nebezpečenstva
BE-Povaha BE1
spi.acovaných
a sklad.látok
CA-Stsveb.materiály CAl
CB -Konštrukcia budovy CB1



ZDOVODNENIE: 

V celom ridenom vnatornom priestore stavby je navrhnuta ako zakladna 
rozvodna sustava TN-C-S, TN-S. Kable sti navrhnute N2XH, vedene v na 
povrchu v Mach LV, sasti zasekane.... 

Vgetky priestory su priamo vetrane a ich charakter je v salade s navrhnutm 
krytim elektrickS/ch predmetov. 

Charakter priestoru je v sidade s navrhnutm krytim elektrick)%ch predmetov. 

Prostredie stanovene v tomto protokole musi byf poeas skilgobnej prevadzky 
preverovane a protokol pred uvedenim do trvalej prevadzky potvrdenji alebo 
oprave4. Ak sa zmeni charalcter miestnosti alebo dopini technologicke 
zariadenie, musi sa prostredie prehodnotif a ureif,'6i ingtalovane zariadenia 
odpovedaju zmenenSfm podmienkam. 

zapisal• 	 preciseda komisie• 	 

9 
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Bohut ±ila 
Podpis a pediatka: 

Meno a priezvisko opravnenej osoby na podpsovanie.  

I 	1 - pcmnne write vytant uctiadzae 

Priloha t. 
vykaz vyrner 

Nazov predmetu zfikazky: 
Dadivka a montat elektroxiirMdeilIN - nravaidzatov a muteriglu pre realizAciu rozvodov v budove Trinice v sprivc EKO- podnika VPS 

ATRUKTOROVANV ROZPOCET CENV 

Vidtaz vymer - modemlzacia vnutornych sitnoprildovych elektrorozvadzaeov a rozvodov 1NP 
1. Cast - Vntitomi silnoprOdovi rozvadzae RH1 a RH2 Jednotkova cena za NJ v EUR 	 Celkova cena za predpoldadane 

P.O Flotka MJ 

Predpokla 
dam!: 
mnoistvo 
W 

rvo DPH 
Sadzba 

DPH 
v % 

DPH s DPH bez DPH s DPH 

1 Skrina 800x400x2000 ks 2 1 270,00 EUR 20% 254,00 EUR 1 524,00 EUR 2 540,00 EUR 3 048.00 EUR 
2 Istia U 20A. OEZ typ LTN-208-1 ks 68 5,32 EUR 20% 1,06 EUR 6,38 EUR 381,76 EUR 434.11 EUR 
3 Istio IT 20A OEZ typ LIN-20E1-3 ks 20 16.83 EUR 20% 3,37 EUR 20,20 EUR 336,60 EUR 403,92 EUR 
4 Istio IT 25A OEZ, typ LTN-25B-3 ks 20 17.57 EUR 20% 3,51 EUR 21.08 EUR 351,40 EUR 421.68 EUR 
5 Stykad trolpOlovy 25A ks 20 20.90 EUR 20% 4,18 EUR 25.08 EUR 418,00 EUR 501.60 EUR 
6 Elektrorner jednofazovy 45A ks 88 20.90 EUR 20% 4,18 EUR 25,08 EUR 1 421.20 EUR 1 705,44 EUR 
7 Elektromer trogazovy 60A ks 20 60.20 EUR 20% 12,04 EUR 72,24 EUR 1 204.00 EUR 1 444.80 EUR 
8 Elektrorner trojtazovY 120A ks 2 275,00 EUR 20% 55,00 EUR 330,00 EUR 550,00 EUR 880,00 EUR 
9 Vypfnat panelovy zamykaterny ks 10 21,90 EUR 20% 4,38 EUR 28,28 EUR 219,00 EUR 262,80 EUR 

10 Preparova ochrana B+C maxi/ 3 ks 2 388,30 EUR 20% 73,26 EUR 439,56 EUR 732,60 FUR 879,12 EUR 
11 Hlavny deon 100A ks 2 78,50 EUR 20% 15,30 EUR 91,80 EUR 153.00 EUR 183,60 EUR 
12 Podrutny material % 10 110,00 EUR 20% 22,00 EUR 132,00 EUR 1100,00 EUR 1 320,00 EUR 
13 Rozvadzat vYroba h 80 22.80 EUR 20% 4,56 EUR 27,36 EUR 1 824.00 EUR 2 188,80 EUR 
14 Rozvadzat montai h 40 19,70 EUR 20% 3,94 EUR 23,64 EUR 788,00 EUR 945,60 EUR 

2. tasr - Vrnitorne silnoprOdove rozvody - napojanie najomnikov 
15 Kabel bezhalogenovy N2XH-J 3x4 m 2 200 2,60 EUR 20% 0,52 EUR 3,12 EUR 5720.00 EUR 6854,00 EUR 
16 Kabel bezhalogenoq N2)(H-J 5x4 m 800 4,50 EUR 20% 0,90 EUR 5,40 EUR 3600.00 EUR 4 320,00 EUR 
17 Prichytky kablova ks 2 000 1,40 EUR 20% 0.28 EUR 1,68 EUR 2800.00 EUR 3 360,00 EUR 
18 Podru2ny material % 10 49,00 EUR 20% 9.80 EUR 58.80 EUR 490,00 EUR 588,00 EUR 
19 priprava trasy (dem Ex. kablov) m 3 000 0,90 EUR 20% 0,18 EUR 1,08 EUR 2 700,00 EUR 3 240,00 EUR 
20 kabel CYKY pevne uchyteny m 3 000 1,30 EUR 20% 0,28 CUR 1,56 EUR 3 900.00 EUR 4680,00 EUR 
21 zapolenie v rozvadzaoi ks 44 23,70 EUR 20% 4.74 EUR 28,44 EUR 1 042,80 EUR 1 251,36 EUR 
22 zapoIerne u zakaznIka ks 44 34,00 EUR 20% 6,80 EUR 40,80 EUR 1 498,00 EUR 1 795,20 EUR 
23 PPV % 10 140,00 EUR 20% 28,00 EUR 188,00 EUR 1 400,00 EUR 1 880,00 EUR 
24 Doprava kpl 1 110 20% 22,00 EUR 132,00 EUR 110,00 EUR 132.00 EUR 
25 Revizia kpi 1 290 20% 58,00 EUR 348.00 EUR 290,00 EUR 348,00 EUR 

Cana celkom 35 548,36 EUR 42 658,03 EUR 

ObchodnY nazov uchactzea: 
Sidlo uchadzada: 
ICO. 
DIC' 

V: 
Dna: 

Puznarnica 

I-I  • kriterlurn ne vyhodnotonie ponak 

Banskej Bystrici 
17.5.2022 

BM Elektro s.r.o. 
Zvolenska cesta 14. 974 05 Banska Bystrica 

36632619 
2021902597 



'ariiza131.a cesta 9 
99 Banska Bvstnce 

1756 Ofslo doZiadania el-37419/2022/S 

ViiPIS Z OBCHODNE1-10 REGISTRA 
Okresneho siidu Banska Bystrica 

Oddiel: Sro 
Vlo2ka o'islo: 9865/S 

I. Obchodne meno 

BM Elektro, s.r.o. 

II. Sidlo 

Nazov ulice (ineho verejneho priestranstva) a orientadne dislo (prip. supisne 
Zvolenska cesta 14 
Nazov obce: Banska Bystrica 
PS: 974 05 
't tat: Slovenska republika 

KO: 36 632 619 

IV. Den zapisu: 26.11.2004 

V. Pravna forma: Spoloonost' s ruo'enim obmedzenynn 

VI. Predmet podnikania (einnosti) 

1. - inMalacia a servis softveru poeita6ov a poo'ita6ovych sieti 
2. - kupa tovaru za Oaelom jeho predaja koneonernu spotrebitel'ovi v rozsahu vol'nej 
2ivnosti 
3. - kiipa tovaru za Odelom jeho predaja incim prevadzkovatelom 2ivnosti v rozsahu vol'nej 
2ivnosti 
4. - sprostredkovanie obchodu a slu2ieb v rozsahu vol'nej 2'ivnosti 
5. - poradenska oinnost v oblasti vYpootovej techniky 
6. - organizovanie S'kolenf, kurzov a seminarov v rozsahu vol'nej Zivnosti 
7. - poskytovanie softveru - predaj hotovYch programov na zaklade zmluvy s autorom 
8. - kompletizacia pooitaoov a pooltaeovych sieti z dodanych komponentov 
9. - graficky dizajn 
10. vyroba, monta'2, oprava, OdrZba, odborna prehliadky a odborne sktiSky elektrickych 
zahadeni 
11. Vyvoj, vyroba zabezpeeovacich systemov alebo poplachovych systemov a zariadeni 
umo2riujucich sledovanie pohybu a konania osoby v chranenom objekte, na chranenom 
mieste alebo v ich okoll 

Strana 1 
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12. Pripravne prace k realizacii stavby 
13. Uskutoenovanie stavieb a ich zmien 
14. Dokonoovacie stavebne prace pri realizacii extenerov a interierov 
15. Sprostredkovaterska 6innost' v oblasti vyroby 
16. Pooftaaova sluthy a slu2by suvisiace s poeitaeovym spracovanim Odajov 
17. Prenajom hnuternych veci 
18. Informativne testovanie, meranie, analyzy a kontroly 
19. Vykonavanie mimo§kolskej vzdelavacej ainnosti 
20. In2inierska einnost', stavebne cenarstvo, projektovanie a kon§truovanie elektrickych 
zariadeni 

VII. gtatutarny organ: konatelia 

Meno a priezvisko: Bohu'S 2ila 
Bydlisko: 
Nazov ulice (ineho verejneho priestranstva) a orientadne dislo (prip. sCipisne 

Nazov obce: 
PS: 

tat: Slovenska republika 
Datum narodenia: 
Rodne dislo: 

Vznik funkcie: 26.11.2004 

Meno a priezvisko: Erika 2ilova 
Bydlisko: 
Nazov ulice (ineho verejneho priestranstva) a orientadne dislo (prip. siipisne dislo): 

NaZOV obce: I 
PS: 

tat: Slovenska republika 
Datum narodenia: 
Rodne dislo: 

Vznik funkcie: 24.06.2019 

Sposob konania §tatutarneho organu v mene spolodnosti s rudenim obmedzenYm: 
Konatel' spoloenosti je opravneny konat v mene spoloenosti vo v'Setkych veciach 
samostatne. Pri pravnych Okonoch vykonanych v pisomnej forme pripoji k obchodnemu 
menu spoloenosti svoj podpis. 

VIII. Spoloonici 

Meno a priezvisko: Bohu§ 2ila 
Bydlisko: 
Nazov ulice (ineho verejneho priestranstva) a orientadne dislo (prip. stjpisne 
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Nazov obce: 
PSt 

tat: Slovenska republika 

VYtka vkladu: 6 640,000000 EUR 
Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR 

Meno a priezvisko: Erika 2ilova 
Bydlisko: 
Nazov ulice (ineho verejneho priestranstva) a orientadne disk) (prip. sUpisne eislo): 

Nazov obce:1 
PS: 

tat: Slovenska republika 

Vy'Ska vkladu: 1 600,000000 EUR ( Pefia2q vklad ) 
Rozsah splatenia: 1 600,000000 EUR 

IX. Vy§ka zakladneho imania 

8 240,000000 EUR 

X. Rozsah splatenia zakladneho imania 

8 240,000000 EUR 

VOis zo dna 23.05.2022 

Strana 3 



Nazov dokumentu 	1 Sro_9865S odf 

Format dokumentu PDF 

Typ aulorizacie 

Stay autorizacie 

Cas autorizacie 

Kvalifikovana elektronicka pedaf 

platna 

I 23.05.2022 11:05 

Cas overenia autorizacie 

Miesto autorizacie 

alie Lidaje o autorizacii 

23.05.2022 11:06 

Neuvedene 

Identifikator Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073 

2iaden Mandat 

Autorizatne prvky pOvodnych cloknmentov v clektronickej podobe 

Dokument obsahuje prostriedky autorizacie alebo dasoyu pediatku 
0 	Dokument neobsahuje prostriedky autorizacie alebo oasovil pediatku 

Autorizacia pOvodneho elektromckeho dokumentu 

Osoba, ktord autonzaciu vykonala 

Zastupovana osoba 	2iadna 

Casova pedialka pripojena k prostriedku autorizacie 

Odaje o pOvodnYch elektronickych dokumentoch 

PovodnY dokument v elektronickej podobe 

Hodnota elektronickeho odtladku pOvodneho elektronickeho dokumentu 

DypEJEJ2zLm6OROBidLS7trW7L5MAYu0DXIScZpOHXUNG6uMpptn25BpLSMAQVVVfkHVreggInwm7HHvoixYglg== 

Funkcia poutita pre vypodet elektronickeho odtladku 	FS- HA-512 

Typ dasovej pediatky Kvalitikovana 

platne Stay dasovej pediatky 

23.05.2022 11:05 Cas vystavenia dasovej pediatky 

Vydavatel dasovej pediatky Time Stamp Authority 7 

4 

Osveddovacia doloika 
Osveddujem, te tento listinny dokument vznikol zarudenou konverziou z elektronickej do lisiinnej podoby podia § 35 ods. 1 pism. a) zakona 
d. 305/2013 Z. z. o elektranickej podobe vYkonu pOsobnosti organoy verejnej moci a o zmene a dopineni niektonich zakonov (zakon o e-
Govemmente) v zneni neskortfch predpisov a Vyhla§kou Uradu podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicle a inforrnatizaciu C. 
331/2018 Z. z. o zarudenej konverzii. 
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23.05.2022 11:06 Oas overenia oasovej peeiatky 

Nazov dokumentu Sro_9865_S.pdf 

Autorizovane elektronrcke dokumenty 

lidaje novovzniknuteho dokumentu v listinnej forme 

Poet listov 2 

  

Poet neprazdnych stran I 	3 

Forimit papiera novovzniknuteho dokumentu 

2 

Format papiera 

Poeet listov 

Format papiera A4 (210 
297 mm) 

t:Idaje o zaruaenej konverzii 

7346-220523-4376 

23.05.2022 11:06 

Evidenene eislo zaznamu o zarueenej 
konverzii 

Datum a eas vykonania zarueenej konverzie 

Zarutent5 konverziu vykonal 

'Co 
	

36631124 

Nazov pravnickej osoby Slovenska po§ta, a.s., 
Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica, 
OR OS BB, oddiel Sa, vi. a. 803/S 

Me no Sone 

Priezvisko Vaclavova 

Funkcia alebo pracovne zaradenie zamestnanec poSty 

4) M Dole zaruterd konvoma vyaonana autornatao,onira ao5soborn Udata o mere pnerasku, funkcal a o Dracovnom zaradenlae nehamdzalii 

Podpis a peeiatka 

sLOVENSKA Pp.% 
Part 	• 

975 9 

2/2 



T YY-17-  V ' 

014/0 TECH NICKA IN'SPEKCIA, as. 

TI 	 CEOC 
SLOVENSKA REPUBLIKA 	

\J FERNA I dONAL 

OPRAVNEN1E 

Evidenane eislo: 031/2/2016 - EZ - S,0 (OU,R,M) - E2, A 

vydane Technickou inSpekciou, a s Ttnavska cesta 56. 821 01 BratisiaVa, podra § 14 
ads 1, pism a) a § 15 ads. 4 zakona d. 124/2006 Z. z o bezpeanosti a oo'nrane zdravia 
pn praci a o zmene a dopineni niektorYch zakonov v zneni neSkOrich piedpismi ha zaklade 
odloorneho stanoviska 6.: 26112/2916 z preverenia odbornej spOsobilosti zamestnavatel'a: 

Nazov a silo: 	 BM Elektro, s.r.o. 
Zvolenska cesta 14 
974 OS Banska Bystrica 

za Technick6 inSoekciu, a.s 

Ing. Jozef 2iak 
riaditer pracoviska Banska Bystnca 

OPREZ8 2/1 

.1 

36632619 

Na oi,uh oinnosti: 
Odborne prehliadky a odborne ska.Sky vyhradenYch technickych zariadeni elektrickich 

O Oprava vyhradenYch technickych zariadeni elektrickych v rOzSahu: 
OU 	oprava a Cidriba 
R 	rekonStrukcia 
M 	monta2 do funkeneho celku na mieste buchicej pfevadzky 

✓ rozsanu 
E2 	technicke zanadenie elektricke s napatim do 1000 V vratane bleskozvodu 
Tnedy objektov 
A 	objekty bez nebezpe6enstva vybuchu 

Driiter opravnenia je pn dinnosti podra opravnenia povinny dodrZiavat podmienky uvedene 
v odbornom stanovisku C.: 261/2/2016 zo dna 3.2.2016. 

✓ Banskej Bystrici dna 3.2.2016 

302925 

4 
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6_11.1r: UPf TifIVA 	tr.  11 	. t 11 1114 ,11AITZWV 
1,4 	 21- 

Oh 
,040/vg/oe  TECHNICKA INPEKCIA, a.s. 

fo)(A) 
SLOVENSKA REPUBLIKA 

F. -40,  V-4e•TV : ski.5/11 

I ci 
CEOC 
'NI RN,AJCNAL 

OPRAVNENIE 
Evidentne dislo 032/2/2016 - EZ - V - E4, A 

vydane Technickou in§pekciou. a.s Trnavska cesta 56. 821 01 Bratislava. 
podia normy STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) 

na zaklade odborneho stanoviska 6.: 261/2/2016 z preverenia odbornej spesobilosti 
podnikatela: 

Na/OV a sidlo BM Elektro, s.r.o. 
Zvolenska cesta 14 
974 05 Banska Bystrica 

CO. 	 36632619 

Na druh tinnosti 
V 	vyroba technickych zariadeni clektrickych 

romahu 
E4 	elektricke stroje, pristroje, rozvadzade 
Triecy objektcy 
A 	objekty bez nebezpeoenstva vybuchu 

Dr2ite1 ooravnerua je pri tinnosti podia opravnenia povinny dodrtiavat podmienky uvedene 
v odbornom stanovIsku C.: 261/2/2016 zo dna 3.2 2016 

Banskej Bystrici dna 3.2.2016 

za Technickii ir*Dekciu. a s 

Ing Jozef Zak 
riaditef pracoviska Banska Bystrica 

302926 OPREZ5 278 

IT 	vi 'I' 
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Rozsah eillnostj projektovanie, montai, tidriba, revizie a oprava zabezpeCo-
vacich syster'rov a poplachovy'ch syst6mov a systerncy a zaria-
deni umoinujticich sledovanie ponybu a konania osoby v 
chranencrn objekte, na chrgnenam mieste alebo v ich okoli 

Platnosf lioencie do 
25. 01. 2029 

KRAJSKE RIADITEESTVO POLICAJNEHO ZBORU 

TECHNICKEJ SLIu2BY 
.PT 002254 
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UNIQA 

  

POISTKA 

 

 

aislo 

9160068131 
Opine znenie 

pisomne potvrdenie o prijati dodatku k poistnej zmluve'6 9160068131 

 

Firma & Ochrana 
Poistnik: 

R 'CAC° poistnika: 

Poisteny: 

RO/ICO poisteneho: 

Zadatok poistenia: 
Koniec poistenia: 

Periodicita platenia poistneho: 
Datum splatnosti: 
Roone poistne na krytie rizik: 
Dan z poistenia (8 %): 
Poistne za poistne obdobie 
vratane dane: 
Splatka poistneho vratane dane: 

Oislo vydania: 
Lieinnost znneny: 

Miesto poistenia: 

Druh poistenia: 

Rozsah poistenia je uvedenY 
v prilohe, ktora je neoddeliteinou 
suoastou tejto poistky. 

BM Elektro, s.r.o. 
Zvolenska cesta 14 
974 05 Banska Bystrica 

36632619 

BM Elektro, s.r.o. 
Zvolenska cesta 14, 
974 05 Banska Bystrica 

36632619 

13. 12. 2016 
na neureito 

tvrt'roane 
13. 3., 13. 6 13. 9. a 13. 12. be2neho roka 
513,00 eur 
41,04 eur 

554,04 eur 
138,51 eur 

001 
7.7.2020 

Slovensko 

VS'eobecna zodpovednost' 

Ing. Martin 2aorek, CSc 	 Wolfgang Friedl 
predseda predstavenstva 	podpredseda predstavenstva 

UNIQA poisrovria, a.s. 	 Infolinka: (+421) 2 32 600 100 	163: 00 653 501 
Krasovskeho 15, 851 01 Bratislava 	Web: www.uniqa.sk 	 2021096242 
Slovenska republika 	 E-mail: poistovna@uniqa.sk 	 DPI-I: SK7020000229 
Obchodn9 register Okresneho sUclu Bratislava I, Oddiel: Sa, vloika 	843/B 



EKO - podnik verejnoprospegnich slufieb 
HalaS"ova 20, 832 90 Bratislava 

Prfloha ë.1 

islavrh na pinenie kriterii 
predlo±ena v ramci zadavaniu zakazky podra § 117 zakona 343/2015 Z.z o verejnom obstaravard a o 

zmene a dopineni niekton'tch zakonov v zneni neskoilich predpisov 

Verej4 obstarcivatet 
EKO - podnik verejnoprospeinSreh slutieb, Halidova 20, 832 90 Bratislava 

Islcizov predmetu :cikcaky. 
„Dothivka a montal elektrozariadenia - rozvadzaZov a materialu pre realizaciu rozvodov 
v budove Trinice v sprave EKO- pod niku VPS" 

Predkladci uchadzad: 

Nazov: BM Elektro s.r.o. 

Sfdlo: Zvolenska cesta 14, 974 05 Banska Bystrica 

ICO: 36632619 

Kontaktna osoba: Veronika Stupkova 

TelefOn: 0948 469 650 

E-mail: 
stupkova@bmelektro.sk  

Predmet 
Cena celkom 

bez DPII v EUR DPH 
Cena celkom 
s DPH v EUR 

Dodavka a monuit elektroLariadenia 
- rozvadzadov a materialu pre 
realiLaciu rozvodov v budovc 
Trtnicc v sprave IiK.0- podniku 
VPS 

35 548,36 E 7 109,67 E 42 658,03 E 

Uchadzad prehlasuje, 2e sa V pinom rozsahu oboznamil s podmicnkami .‘,/zvy na predkladanie pontik. opisom 
a §pecitikaciou predmetu obstaravania. Definovar4m podmienkam porozumel as poskytnutfrn slutieb za tj/chto 
podmienok salasf. Uchadzad zaroveti prehlasuje, le vtetky udaje uvedend v ponuke a doklady tvoriace sadasr ponuky 
sit apIne a pravdive. Uchadzad prehlasuje, te zmluvna cena diela v pinom rozsahu obsahuje ocenenie vgetkj,ch 
potrebnj/ch pric a dodavok potrebnj,ch pre zhotovenie diela podl'a podmienok uvedenj/ch v stit'almj/ch podkladoch 
vratane ich priloh a zohradnuje pripadne riziká. ktore podas realizacic vznikrua v savislosti s realizaciou diela. 

Zarovcii vyhlasujem, e som platitcl'om DPI I. 

Datum: 17.5.2022 

Miesto: Banska Bystrica 

Pediatka, podpis gtatutarneho/spliteteeeftentihe zastupci 

 

  


