Príloha č. 3 Návrh zmluvy_LC02

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami
(ďalej „Zmluva“):

Objednávateľ:
Obchodné meno:
J.R.G s. r. o.
Sídlo:
kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov
IČO:
43 838 651
DIČ:
2022484684
IČ DPH:
SK2022484684
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vl.č. 31585/V
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Č. ú (IBAN):
SK38 7500 0000 0000 2594 7153
Zastúpený:
Ing. Dušan Miškovčík, konateľ
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri
Bankové spojenie:
Č. ú (IBAN):
Zastúpený:
[uchádzač doplní, resp. primerané upraví]
(ďalej len „zhotoviteľ“),
(spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na obstaranie zákazky Logický celok 2: kompletný prípravok na
montáž podvozkových rámov, ktorá je na základe výsledku procesu zákazky zadávanej osobou, ktorej sa
poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru zo štrukturálnych fondov, nenávratného
fin. príspevku.
Predávajúci ďalej berie na vedomie, že plnenie poskytované z jeho strany podľa tejto zmluvy bude
financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov objednávateľa.
Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne
koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.
Predmet plnenia, ktorý je z časti financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého
objednávateľovi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP")
prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 317/2018-2060-2230-P612
(ďalej „Zmluva o NFP") pre projekt Automatizácia v procese výroby nákladných železničných
vozidiel, predmet plnenia kompletný prípravok na montáž podvozkových rámov, prípadne aj
z iného nenávratného príspevku.
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Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dodať objednávateľovi nasledovné dielo:
kompletný prípravok na montáž podvozkových rámov, pozostávajúcich z dvoch kusov,
v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Zmluve v stanovenom termíne, za dojednaných
podmienok (ďalej tiež spolu „dielo" alebo aj len „zariadenie“) a previesť na objednávateľa vlastnícke
právo ku dielu. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovený predmet zmluvy prevziať a zaplatiť
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude vykonaný ako
do miesta uvedeného v čl. IV tejto zmluvy vrátane montáže zariadenia v mieste podľa čl. IV bod 2 tejto
zmluvy, sprevádzkovanie zariadenia a programovania zariadenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ
deklaruje zabezpečenie oprávnení potrebných na vykonanie diela počas platnosti tejto zmluvy. Ak
zhotoviteľ stratí živnostenské oprávnenie, resp. iné oprávnenie potrebné na vykonanie diela, je
zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa, inak zodpovedá za
škodu, ktorá tým vznikne objednávateľovi, pričom nezávisle od možného nárokovania náhrady
vzniknutej škody je objednávateľ oprávnený v prípade straty oprávnení podľa tohto bodu od tejto
zmluvy odstúpiť.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy transportovať do priestorov objednávateľa tak, aby bola
minimalizovaná potreba potrebných skladových priestorov a zabezpečená sústavná montáž diela.
4. Dielo sa považuje za riadne ukončené po odovzdaní všetkých jeho súčastí v súlade s podmienkami
Zmluvy.
5. Súčasťou ceny diela je/sú najmä:
- náklady na vykonanie prác na zhotovenie diela, náklady na konečné prevzatie zariadenia a skúšobnú
prevádzku zariadenia
- náklady na dopravu zariadenia na miesto umiestnenia diela, vykládku a samotnú montáž zariadenia,
inštaláciu a sprevádzkovanie diela v prevádzke objednávateľa, resp. ním určenom mieste,
- odskúšanie a sprevádzkovanie diela,
- výkonu záručného servisu a podmienky súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- odovzdanie diela v zmysle dohodnutej konečnej prebierky,
- príslušenstvo univerzálneho technologického vybavenia zariadenia v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy
- všetky ostatné služby, dodávky a náklady zhotoviteľa v rámci definovaného, resp. potrebného rozsahu,
ktoré neboli výslovne v tejto zmluve, resp. jej prílohách uvedené, ale sú jednoznačne nevyhnutné pre
vykonanie a dodanie diel v stanovenom rozsahu tak, aby boli dosiahnuté ich vlastnosti stanovené
touto zmluvou, alebo ak sú nevyhnutné pre dokončenie, bezporuchovú prevádzku a prevádzkovú
bezpečnosť diel (napr. poistenie, clo, iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu, dopravou diela,
poplatky súvisiace s certifikáciou diela a správne a obdobné poplatky)
(ďalej tiež len „súvisiace služby“).
6. Predmetom zmluvy nie je/sú náklady na:
a)prípojky energií a prípadne iných potrebných komodít, potrebných výhradne na zhotovenie diel
u objednávateľa (v prípade potreby)
b)zhotovenie základov, resp. iné stavebné práce a príprava podlahy (v prípade potreby)
Zhotoviteľ poskytne najneskôr 3 týždne pred dodaním zariadenia objednávateľovi podrobný plán a
harmonogram montážnych prác a najneskôr 1 mesiac po podpise zmluvy výkresy so základmi a
energetickými prípojkami diela (v prípade potreby).
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že (i) veci dodané zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela resp. časti diela nie
sú a ani v čase vykonania predmetu plnenia nebudú zaťažené žiadnym právom tretej osoby, najmä
záložným právom alebo predkupným právom, (ii) takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase vykonania
predmetu plnenia nebudú prenajaté tretej osobe a (iii) neexistuje právny predpis ani rozhodnutie
orgánu verejnej moci, ktoré by zhotoviteľovi akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s takýmito
vecami.
8. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného
vlastníctva zhotoviteľa alebo tretej osoby, zhotoviteľ zabezpečí, že objednávateľ nadobudnutím
vlastníctva k dielu získa aj všetky oprávnenia a licencie na takého práva, pričom odplata za používanie
týchto práv bude zahrnutá v cene diela.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ umožní zhotoviteľovi bezodplatný odber el. energie
potrebnej výhradne na zhotovenie diel v mieste dodania diela z odberných miest vopred určených, inak
je oprávnený odber, pripojenie odmietnuť.
10. Pri vykonaní diela a jeho jednotlivých častí je zhotoviteľ povinný postupovať s odbornou
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starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy STN vzťahujúce sa
na vykonanie diela platné v SR a/alebo EÚ, dojednania tejto zmluvy, riadiť sa východzími podkladmi
odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, požiadavkami na riešenie zo strany objednávateľa,
pokynmi objednávateľa, vnútorných predpisov objednávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany, ktoré sú
aplikovateľné na činnosti vykonávané zhotoviteľom pre objednávateľa.
11. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi
na základe Zmluvy o NFP, sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o
NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom
financovania predmetných tovarov, služieb alebo prác, a to zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č.
357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok
pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto
povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy
odstúpiť.
12. Pre prípad, že časť predmetu plnenia (časť diela) bude mať povahu autorského diela v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi v
súlade s autorským zákonom bezodplatne súhlas na použitie takéhoto diela (súčasť predmetu plnenia).
Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu, resp. sublicenciu po dobu trvania majetkových
práv autora a teritoriálne neobmedzenú licenciu, resp. sublicenciu, odplata za ktorú je zahrnutá v cene
diela.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, spolupôsobili
resp. dodali obsah diela, a to najmä uzavretím príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto
osoby nemohli uplatňovať voči objednávateľovi žiadne nároky, vyplývajúce im z osobnostných,
autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom, či iných obdobných práv v
súvislosti s riadnym plnením záväzkov zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
14.Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť montážny denník odo dňa začatia prác na diele až do dňa záverečného
preberacieho konania, ktorým odovzdá zhotovené dielo objednávateľovi. Účelom vedenia montážneho
denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania diela zo strany objednávateľa. Montážy denník
bude na pracovisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby
objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela.
15.Zmluvné strany sa dohodli, že do montážneho denníka sa zapisujú najmä:
- všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania diela,
i. údaje o odchýlkach od dokumentácie,
ii. faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie diela, najmä dodržiavanie časového harmonogramu
a postup prác na zhotovovanom diele,
iii. údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov objednávateľa, najmä o uskutočnených
nápravných opatreniach,
iv. zápisy objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených objednávateľom výkonom časti
diela.

1.

2.

3.

Č. II.
Cena diela a cena za služby
Celková cena diela vrátane súvisiacich služieb je určená dohodou zmluvných strán vo
výške ...................... EUR bez DPH [uchádzač doplní podľa návrhu na plnenie kritérií], a to
v nadväznosti na výsledky verejného obstarávania „Logický celok 2: kompletný prípravok na
montáž podvozkových rámov“, a rozumie sa ako cena pevná a konečná. K celkovej cene diela sa
pripočíta DPH vo výške platnej ku dňu zdaniteľného plnenia v prípade zdaniteľného plnenia.
Zmluvné strany jasne vyhlasujú, že cena stanovená v zmysle bodu 1 tohto článku je cena
odsúhlasená zhotoviteľom na základe jeho odborne vykonaného zhodnotenia každej časti diela, jej
stavu a podmienok súvisiacich s vykonaním tejto časti diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neuplatní
navýšenie ceny z dôvodu prípadného chybného výpočtu pri spracovaní ponuky, ako ani z dôvodu
neznalosti stavu, podmienok a procesov potrebných pre vykonanie príslušnej časti diela.
K celkovej cene diela nebudú účtované žiadne ďalšie náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela
alebo transportom, najmä nie však výlučne, dane, cla a iné poplatky s tým spojené, t. z. že celková
cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vznikli alebo môžu vzniknúť
v súvislosti s vykonaním diela.
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2.

3.

4.

5.
6.

III.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhradená nasledovne:
a) 40 % z celkovej ceny predmetu plnenia + DPH je splatných na základe riadne vystavenej
zálohovej faktúry dodávateľa, ktorú je dodávateľ oprávnený vystaviť po podpise tejto zmluvy
oboma zmluvnými stranami a doručenia zadania predmetu plnenia v zmysle bodu 9 Čl. IV Zmluvy
na dodanie predmetu plnenia a po predložení bankovej záruky v zmysle ustanovenia bodu 2.
tohto článku zhotoviteľom objednávateľovi.
b) 30 % celkovej ceny diela + DPH je splatných na základe riadne vystavenej zálohovej faktúry
zhotoviteľa, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po úspešnej predprebierke diela potvrdenej
podpisom protokolu o predprebierke diela oboma zmluvnými stranami, a po predložení bankovej
záruky v zmysle ustanovenia bodu 3. tohto článku zhotoviteľom objednávateľovi,
c) Celková cena predmetu plnenia je splatná na základe riadne vystavenej vyúčtovacej faktúry
zhotoviteľom na celkovú cenu predmetu plnenia, v ktorej už bude započítaná uhradená záloha
v zmysle písm. a) a b) tohto bodu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po podpise protokolu
o konečnom prevzatí predmetu plnenia oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný najneskôr do 4 týždňov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy za účelom zabezpečenia záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi z tejto zmluvy doručiť k
rukám objednávateľa neodvolateľnú a nepodmienenú bankovú záruku vystavenú renomovanou
slovenskou alebo českou bankou alebo slovenskou, či českou pobočkou renomovanej medzinárodnej
banky alebo renomovanou medzinárodnou bankou akceptovateľnou objednávateľom vo forme a v znení
akceptovateľnom objednávateľom splatnú na prvú výzvu na sumu vo výške predplatby podľa bodu 1
písm. a) tohto článku a s platnosťou do termínu dodania v zmysle čl. IV. ods. 9 Zmluvy plus/s
pripočítaním 60 dní. Nárok zhotoviteľa na poskytnutie predplatby podľa bodu 1 písm. a) tohto článku
vzniká až po predložení príslušnej bankovej záruky podľa tohto bodu. Objednávateľ je oprávnený
uspokojiť z prostriedkov čerpaných z predmetnej bankovej záruky akékoľvek svoje splatné nároky voči
zhotoviteľovi z tejto zmluvy. Všetky poplatky a náklady vynaložené na vystavenie danej bankovej záruky
znáša zhotoviteľ.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa vykonania úspešnej
predprebierky diela potvrdenej podpisom protokolu o predprebierke diela oboma zmluvnými stranami, za
účelom zabezpečenia záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi z tejto zmluvy doručiť k rukám
objednávateľa neodvolateľnú a nepodmienenú bankovú záruku vystavenú renomovanou slovenskou
alebo českou bankou alebo slovenskou, či českou pobočkou renomovanej medzinárodnej banky alebo
renomovanou medzinárodnou bankou akceptovateľnou objednávateľom vo forme a v znení
akceptovateľnom objednávateľom splatnú na prvú výzvu na sumu vo výške predplatby podľa bodu 1
písm. b) tohto článku a s platnosťou do termínu dodania v zmysle čl. IV. ods. 9 Zmluvy plus/s
pripočítaním 60 dní. Nárok zhotoviteľa na poskytnutie predplatby podľa bodu 1 písm. b) tohto článku
vzniká až po predložení príslušnej bankovej záruky podľa tohto bodu. Objednávateľ je oprávnený
uspokojiť z prostriedkov čerpaných z predmetnej bankovej záruky akékoľvek svoje splatné nároky voči
zhotoviteľovi z tejto zmluvy. Všetky poplatky a náklady vynaložené na vystavenie danej bankovej záruky
znáša zhotoviteľ.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je po úspešnom konečnom prevzatí diela povinný vrátiť
zhotoviteľovi bankovú záruku uvedenú v bode 2. a 3. tohto článku. V prípade, že v lehote do termínu
dodania v zmysle čl. IV. ods. 9 Zmluvy nie je úspešne vykonané konečné prevzatie diela z dôvodu
omeškania zhotoviteľa alebo z dôvodov na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený uplatniť si
bankovú záruku podľa bodu 2 a 3 tohto článku a takto získanú sumu zadržať za účelom zabezpečenia
akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi až do úspešného vykonania konečného prevzatia diela
(skúšky spoľahlivosti).
Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, lehota
splatnosti zálohovej faktúry je 30 dní.
Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo
dňa prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.
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7.

Úhrada ceny diela sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený na
zálohových faktúrach zhotoviteľa, resp. na zúčtovacej faktúre zhotoviteľa. V prípade uvedenia chybného
čísla účtu na faktúre/ach zhotoviteľa, objednávateľ nezodpovedá za vzniknutú škodu, pričom pri odoslaní
dohodnutej sumy/súm na číslo účtu uvedené na faktúre/ach sa má za to, že cena diela/ časti diela bola/i
riadne uhradená/é.
8. Faktúra (daňový doklad) zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a)
obchodné meno zhotoviteľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
b)
bankové spojenie zhotoviteľa (názov a adresa banky zhotoviteľa, SWIFT kód),
c)
číslo bankového účtu zhotoviteľa (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),
d)
názov objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne
objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
e)
poradové číslo faktúry,
f)
dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu
vyhotovenia faktúry,
g)
dátum vyhotovenia faktúry,
h)
množstvo a druh realizovaného predmetu plnenia,
i)
základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej
cene,
j)
sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak zhotoviteľ neuplatňuje na faktúre
DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením
príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
k)
výšku dane spolu v mene EUR,
l)
celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
m)
číslo a názov zmluvy,
n)
názov Projektu: Automatizácia v procese výroby nákladných železničných vozidiel
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak faktúra zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti uvedené v
predchádzajúcom bode, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V
takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa
doručenia riadne a správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ neurčí inak, bude akékoľvek peňažné plnenie
zo strany objednávateľa zhotoviteľovi prednostne použité na úhradu istín pohľadávok zhotoviteľa voči
objednávateľovi a až po úplnom uhradení istín všetkých pohľadávok na úhradu ich príslušenstva. V
prípade existencie viacerých pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi sa takéto peňažné plnenie
použije najprv na úhradu istiny pohľadávky najskôr splatnej.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený zadržať, resp. ponechať si akékoľvek predchádzajúce platby objednávateľa
ako pokutu v prípade omeškania objednávateľa s úhradou ďalšej časti ceny diela.

1.
2.
3.

4.
5.

IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo včas a riadne.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v mieste určenom objednávateľom Štefánikova 887/53, 058 01
Poprad, Slovenská republika
(ďalej aj „pracovisko")
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo:
- nakládku každého zariadenia u výrobcu,
- transport a poistenie zariadení počas prepravy,
- vykládku zariadení z kamiónu (resp. iného využitého prostriedku) za účasti zástupcu zhotoviteľa,
- montáž, kotvenie stroja, inštalácia, pripojenie zariadení podľa dokumentácie výrobcu,
- sprevádzkovanie zariadenia, inštalácia zariadenia, vyrovnanie geometrie zariadenia
a sprevádzkovanie všetkých jeho funkcií a dodaného vybavenia.
- vykonanie skúšobnej prevádzky a záťažového testu na zariadení
- zabezpečiť realizáciu konečného prevzatia zariadenia u objednávateľa
Objednávateľ na svoje náklady a riziko zabezpečí:
- vypratanie priestorov pre inštaláciu zariadenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou vykonať dielo na mieste určenom v zmysle čl. IV bod 2 tejto
zmluvy a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy do užívania objednávateľovi. Dielo sa považuje za
vykonané po jeho protokolárnom konečnom prevzatí objednávateľom na základe protokolu
o konečnom prevzatí diela podpísaného oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán.
Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele ostáva na zhotoviteľovi až do momentu úspešného
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

vykonania konečného prevzatia zariadenia podpísaním príslušného protokolu oprávnenými osobami
obidvoch zmluvných strán.
V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním diela, t. j. s dodaním diela a vykonaním
úspešného konečného prevzatia diela na základe tejto zmluvy patrí objednávateľovi nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý, aj začatý, deň omeškania. Nárokom na zmluvnú pokutu
nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním, avšak len v rozsahu,
ktorý presahuje zmluvnú pokutu, maximálne však do výšky 50 % ceny diela, pre vylúčenie pochybnosti
tým nie je obmedzená výška zmluvnej pokuty. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška takto určenej
zmluvnej pokuty je primeraná povahe a výške zabezpečovanej zmluvnej povinnosti, čo potvrdzujú
svojimi podpismi na tejto zmluve.
Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa dielo v množstve, kvalite a vyhotovení podľa prílohy
č. 1 Zmluvy a dielo dodať objednávateľovi spolu s prislúchajúcou sprievodnou dokumentáciou.
V prípade zhotovenia alebo zmontovania diela inou osobou ako zhotoviteľom, zodpovednosť za
vykonanie diela inou osobou nesie zhotoviteľ v rozsahu, ako keby dielo vykonával sám.
Zhotoviteľ vykoná dielo najneskôr v lehote do 7 mesiacov odo dňa zadania zákazky/ doručenia výzvy
na vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, pričom zadanie/výzvu objednávateľ vystaví najneskôr do 3
týždňov od účinnosti Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, že v prípade potreby akejkoľvek
súčinnosti zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi
minimálne 2 pracovné dni vopred pred jej želaným poskytnutím.
V prípade ak hrozí, že zhotoviteľ nevykoná dielo resp. neposkytne objednávateľovi súvisiace služby v
lehote určenej podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný 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 vykonania príslušnej časti diela resp. poskytnutia
súvisiacich služieb. Splnením povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tomto odseku nie sú dotknuté ostatné
nároky objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku zhotoviteľa vykonať príslušnú časť diela resp.
poskytnúť súvisiace služby riadne a včas, predovšetkým nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre vykonanie predmetu plnenia.
Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia alebo jeho vykonanej časti (časti diela) znáša
výlučne zhotoviteľ, a to až do jeho prevzatia podľa čl. VI tejto zmluvy zo strany objednávateľa.
Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa záverečným
odovzdaním predmetu plnenia, podpísaním protokolu o konečnom prevzatí diela.
V prípade vzniku škody na diele, jeho časti do času ich prevzatia objednávateľom sa zhotoviteľ
zaväzuje túto škodu oznámiť objednávateľovi a prednostne, bez zbytočného odkladu, uviesť dielo, jeho
časť do pôvodného stavu.
Za veci prevzaté od objednávateľa na zapracovanie do príslušnej časti diela zodpovedá zhotoviteľ v
rovnakom rozsahu ako skladovateľ za škodu na skladovanej veci podľa § 533 Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa dohodli, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, že v prípade potreby akejkoľvek
súčinnosti zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi
minimálne 2 pracovné dni vopred pred jej želaným poskytnutím.
Vykládku zariadenia a jeho transportovanie na miesto montáže ako aj samotnú montáž zariadenia
zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo a náklady, ktoré sú už zahrnuté v celkovej cene
diela.
Objednávateľ určí svojho zodpovedného pracovníka pre komunikáciu so zástupcom Zhotoviteľa
zodpovedným za vykládku a montáž diela, pričom informuje Zhotoviteľa o určení zodpovedného
pracovníka pred začatím montáže. Zhotoviteľ určí svojho zodpovedného pracovníka pre komunikáciu so
zodpovedným pracovníkom Objednávateľa pred začatím montáže, ktorý je zodpovedný za priebeh
montáže zariadenia a stanovenie postupu a vykládky diela/zariadenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ pred riadnym ukončením diela od zmluvy
odstúpi z iného ako zákonného dôvodu, resp. poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, je
povinný nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikne.
Škodou sa okrem skutočnej škody a ušlého zisku rozumie aj náhrada zisku spravidla dosahovaného v
poctivom obchodnom styku za podmienok uvedených v tejto zmluve.

V.
Záruka a nároky z vád diela
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo do
okamihu prechodu nebezpečenstva na objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe.
Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na
objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uplatniť
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nároky z vád diela, jeho akosti, kedykoľvek počas trvania dohodnutej záručnej doby.
2. Záručná doba na dielo/ zariadenie je 24 mesiacov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky, nie však
skôr ako od úspešného konečného prevzatia diela, počas ktorej dielo musí byť spôsobilé na zmluvný
a bežný účel a zachová si počas tejto doby dohodnuté a obvyklé vlastnosti. Počas tejto záručnej doby
musí byť dielo spôsobilé na zmluvný a bežný účel a zachovať si počas tejto lehoty dohodnuté a obvyklé
vlastnosti.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť na vlastné náklady.
4. Zhotoviteľ nezodpovedná za nasledujúce vady:
a) vady oznámené po uplynutí záručnej doby, ak sa zmluvné strany nedohodli inak;
b) vady vzniknuté z príčin ležiacich mimo dielo;
c) vady v prípade poškodenia zariadenia nesprávnym používaním zo strany objednávateľa, príp. jeho
vlastným zavinením, ktoré budú dostatočne preukázané zhotoviteľom
5. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných objednávateľom v záručnej aj pozáručnej dobe nastúpi
zhotoviteľ v lehote do 48 hodín od oznámenia objednávateľom. Uvedená lehota sa predlžuje o dni
pracovného voľna a sviatky. Podpora zhotoviteľom bude poskytnutá podpora na tel. číslo: [uchádzač
doplní], e-mail: [uchádzač doplní]
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej
zistení písomne, e-mailom.
7. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať zariadenie pre jeho vady, za
ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
8. Poskytovanie prípadného pozáručného servisu, resp. servisu nad záručný servis bude výsledkom
samostatného rokovania zmluvných strán a predmetom samostatnej zmluvy.
9. Ak má dodané zariadenie vady, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady a objednávateľ má vždy právo
požadovať od zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu začal s odstraňovaním vád a v lehote
primeranej zložitosti a charakteru vád na svoje náklady odstránil vady, a to (i) dodaním chýbajúcej časti
predmetu plnenia, (ii) odstránením vád opravou, ak sú vady opraviteľné v mieste dodania alebo (iii)
odstránením vád opravou, ak sú vady opraviteľné v mieste v najbližšom servisnom pracovisku
zhotoviteľa alebo v najbližšom pracovisku servisného partnera zhotoviteľa, ak povaha vád predmetu
plnenia neumožňuje ich odstránenie spôsobmi v mieste dodania; v tomto prípade je zhotoviteľ povinný
na svoje náklady dopraviť príslušnú časť predmetu plnenia alebo celý predmet plnenia z miesta
dodania do svojho servisného pracoviska alebo do najbližšieho pracoviska svojho servisného partnera a
následne po odstránení vád na svoje náklady dopraviť príslušnú časť predmetu plnenia alebo celý
predmet plnenia do miesta dodania.
10. Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád predmetu plnenia, najmä náklady na prácu
spojenú s odstránením vád, náklady na obstaranie častí zariadenia, ktorými majú byť nahradené vadné
časti predmetu plnenia a náklady na dopravu s tým súvisiacu.
11. Predmet plnenia má právne vady, ak predmet plnenia alebo jeho časť je zaťažená právom tretej osoby
alebo ak existujú záväzky zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (napr. právom z
priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom a pod.) (ďalej „právne vady“).
12. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi právne vady do 15 pracovných dní po tom, čo
sa dozvedel o uplatnení práva tretej osoby.
13. Ak má akákoľvek časť predmetu plnenia akúkoľvek právnu vadu podľa bodu 13 tohto článku, má
objednávateľ vždy právo požadovať od zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní
od obdržania písomného oznámenia objednávateľa o právnej vade, na svoje náklady odstránil právne
vady.
14. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni právne vady predmetu plnenia v lehote podľa bodu 15 tohto
článku, bude objednávateľ oprávnený (i) požadovať zľavu zo zmluvnej ceny alebo ak už bola
zaplatená, môže objednávateľ požadovať vrátenie časti zmluvnej ceny alebo (ii) odstúpiť od zmluvy
v prípade uplatnenia nároku 3 strany na celé dielo.
15. V prípade právnych vád ktorejkoľvek časti predmetu plnenia je zhotoviteľ zároveň povinný na svoje
náklady zabezpečiť obhajobu objednávateľa proti nárokom tretích osôb z porušenia ich práv, a uhradiť
všetky sumy, najmä náklady, škody a trovy právneho zastúpenia, ktoré súd vo svojom konečnom
rozhodnutí prizná tretej osobe, alebo na ktoré vznikne tretej osobe nárok v súlade s dohodou o
urovnaní s treťou osobou odsúhlasenou zhotoviteľom, za predpokladu, že objednávateľ oznámi
zhotoviteľovi písomne právne vady v lehote podľa bodu 14 tohto článku.
16. Zhotoviteľ je povinný vykonať
bezodplatnú preventívnu prehliadku zariadenia v záručnej dobe
v rozsahu 1 krát/rok. Pevný termín a časový rozsah preventívnej prehliadky bude dohodnutý a
potvrdený písomne oboma zmluvnými stranami min. 14 dní vopred.
17. V prípade omeškania zhotoviteľa s nástupom na servisný zásah za účelom odstraňovania vád, patrí
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý začatý deň omeškania.
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Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej
omeškaním, maximálne však 10% z ceny diela.
VI.
Odovzdanie a prevzatie diela do užívania
1. Zhotoviteľ odovzdá vykonané dielo, v celom rozsahu, objednávateľovi po jeho riadnom dokončení
(všetkých časti) pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Zhotoviteľ je oprávnený dodávať dielo do sídla
objednávateľa len po vykonaný úspešnej predprebierky,
2. Predprebierka diela bude vykonaná v závode zhotoviteľa. O pripravenosti diela na predprebierku sa
zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred.
3. Pri predprebierke diela bude posudzované:
• kompletnosť diela
• vykonanie základných operácií zariadením
• postup na výmenu jednotlivých typov segmentov pre dané rôzne typy podvozkov
• zrealizovanie montáže na vybraných 4ks predstaviteľov podvozkov podľa výkresov priložených
v rámci zadania
4. Po úspešnom vykonaní predrebierky podpíše zhotoviteľ a objednávateľ preberací protokol
o predprebierke. Podpisom protokolu zodpovednými osobami oboch zmluvných strán sa predprebierka
považuje za riadne vykonanú. Pre vylúčenie pochybnosti vykonaním predprebierky sa nerozumie
vykonanie/prevzatie diela.
5. Pri konečnom prevzatí diela objednávateľom bude posudzované:
• kompletnosť diela,
• kvalita dodávok a vykonaných prác podľa štandardov definovaných objednávateľom,
• kompletnosť dokumentácie
• zrealizovanie montáže na všetkých typoch podvozkov podľa výkresov priložených v rámci
zadania
• spoľahlivosť diela v zmysle ods. 6
6. Skúška spoľahlivosti zariadenia pri 100% prevádzkovom zaťažení (schopnosť zariadenia pracovať bez
porúch) počas 10 zmien (450 min x 10). Počas skúšky nesmie dôjsť k zastaveniu zariadenia z dôvodu
poruchy zariadenia alebo akéhokoľvek dodaného príslušenstva zhotoviteľom. Dovolené je len zastavenie z
dôvodu výmeny dielcov, prípadne spotrebného materiálu z dôvodu opotrebenia.
Testovanie a skúšky diela sa považujú za úspešné, iba v prípade, ak sú dielom dosiahnuté stanovené
výsledky a pokiaľ sa počas jeho trvania nevyskytne žiadna porucha podľa kritérií uvedených vyššie. Po
úspešnom absolvovaní v tomto bode vyššie uvedených testov a skúšok diela objednávateľ preverí súlad
ukončeného diela s ustanoveniami tejto zmluvy.
7. Po úspešnom vykonaní konečného prevzatia podpíše zhotoviteľ a objednávateľ preberací protokol
o konečnom prevzatí predmetu plnenia. Podpisom protokolu zodpovednými osobami oboch zmluvných
strán sa dielo považuje za riadne vykonané.
8. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na konečné prevzatie predmetu plnenia a vyzve ho na
prevzatie diela písomne najneskôr 3 dní pred konečným prevzatím.
9. V prípade výskytu drobných vád na diele, ktoré nemajú vplyv na jeho funkčnosť a užívanie, objednavateľ
dielo preberie a vady uvedú v preberacom protokole s lehotou na ich odstránenie.
10.Zhotoviteľ je oprávnený dodať objednávateľovi predmet zmluvy pred termínom dodania len na základe
výslovného písomného súhlasu objednávateľa.
11.Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi potrebu jeho súčinnosti najneskôr 3 pracovné dni
pred požadovaným poskytnutím súčinnosti.
12.Neúspešné overenie rozsahu a kvalít diela je dôvodom na neprevzatie diela objednávateľom a zhotoviteľ
je povinný na vlastné náklady vykonať všetky nevyhnutné úkony na diele tak, aby dielo splnilo kritéria
podľa technického zadania, či cenovej ponuky objednávateľa a vlastnosti podľa tejto zmluvy.
13.Zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu najmä tieto doklady (ak relevantné):
a) montážny denník,
b) podrobný technický popis zariadenia a plán údržby
c) osvedčenia o akosti a kompletnosti dodávky/zariadenia,
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d) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty, ak je to
potrebné,
e) návody na údržbu a obsluhu v českom/ slovenskom jazyku v dvoch (2) vyhotoveniach,
f) doklady o vykonaných úradných skúškach, správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok,
pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak sú súčasťou diela.
g) Potvrdenie o zhode CE, resp. iné certifikáty v zmysle právnych predpisov potrebných na riadne užívanie
diel.
h) protokol o presnosti diela
i) doklady preukazujúce nadobudnutie licencie, alebo iného práva duševného vlastníctva v prípade, že v
zariadení je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený (napr. software).
10.Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre zhotovenie diela a ostáva ich
vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou diela.
11.Nebezpečenstvo vzniku škody na diele alebo jeho zhotovenej časti znáša výlučne zhotoviteľ.
Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa záverečným
odovzdaním diela, uvedeným nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.

VII.
Vyššia moc
Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za neplnenie zmluvných povinností, ak tieto nie sú
splnené v dôsledku zásahu vyššej moci. Každá zo zmluvných strán bezodkladne oznámi druhej
zmluvnej strane začiatok (s popisom obsahu a rozsahu ohrozenia, ako aj predpokladané trvanie
oneskorenia) a ukončenie zásahu vyššej moci písomnou formou.
Pojmom „vyššia moc“ sa v tejto zmluve rozumie okolnosť vylučujúca zodpovednosť.
V prípade oneskorenia v dôsledku vyššej moci sa termíny dodania predlžujú o čas trvania zásahu vyššej
moci, ako aj o čas, potrebný na opätovné začatie prác.
Zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou, pokiaľ sa dodávka
a zhotovenie diela omeškajú z dôvodu zásahu vyššej moci o viac ako 60 dní. V prípade vypovedania
zmluvy uhradí jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane všetky účelne a preukázateľne vynaložené
náklady, ktoré mu vznikli za činnosti a služby, vykonané do okamihu ukončenia zmluvy.
VIII.
Odstúpenie od zmluvy
V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana oprávnená
od tejto zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
Ak porušenie zmluvných povinností zmluvnou stranou z tejto zmluvy znamená nepodstatné porušenie
zmluvnej povinnosti, môže druhá zmluvná strana odstúpiť od zmluvy v prípade, že zmluvná strana,
ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola
poskytnutá, ibaže táto skôr vyhlási, že svoj záväzok nesplní.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom
v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v
rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže; alebo ak svojim konaním poškodzuje
dobré meno a oprávnené záujmy objednávateľa.
Podstatným porušením zmluvy sa v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie najmä:
(i) omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 80 dní; (ii) nedodržanie dohodnutého termínu
na odstránenie vady zariadenia; (iii) dodanie zariadenia s neodstrániteľnou podstatnou vadou, ktorá
bráni alebo by mohla brániť jeho riadnemu užívaniu, resp. vedie k nesplneniu technických parametrov
zariadenia (aj právne vady), (iv) 2x neúspešne overenie podmienok konečného prevzatia (v)
omeškanie objednávateľa s úhradou ceny za dielo o viac ako 60 kalendárnych dní (vi) porušenie
ustanovenia čl. XII ods. 5 zmluvy zhotoviteľom (porušenie povinnosti pri zmene subdodávateľov) (vii)
ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nebol v čase uzatvorenie zmluvy zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa alebo jeho
subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania zmluvy alebo ak im bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo VO (viii) ak v čase uzatvorenia zmluvy existoval dôvod na
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5.
6.
7.

8.

9.
10.

1.
2.

3.

1.

2.

vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, (ix) porušenie/
naplnenie ustanovenia čl. XI ods. 7,8 alebo 9 zmluvy, (x) porušenie ustanovenia čl. I ods. 11 (strpenie
výkonu kontroly/auditu a neposkytnutie súčinnosti), (xi) omeškanie dodávateľa s nepredložením
bankovej garancie v zmysle čl. III ods. 2 zmluvy o viac ako 30 dní.
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od tejto zmluvy poskytla plnenie druhá zmluvná strana, toto
plnenie, prípadne finančný ekvivalent, vráti. Ak vracia plnenie zmluvná strana, ktorá odstúpila od tejto
zmluvy, má nárok na úhradu preukázateľných nákladov s tým spojených.
Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.
Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie
od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na
zmluvnú pokutu alebo na úrok z omeškania ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva,
riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. V prípade poskytnutie plnenia bez
protiplnenia je druhá zmluvná strana povinná takéto plnenie bezodkladne vrátiť.
Vzhľadom na to, že dielo resp. každá jeho časť je z časti financované z nenávratného finančného
príspevku (ďalej „NFP“) platí, že v prípade ak dôjde z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy na strane zhotoviteľa k strate nároku objednávateľa na NFP (napr. odstúpenia od
zmluvy objednávateľom z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom) alebo jeho časti
(napr. krátenie NFP, z dôvodu zistenia technických nedostatkov na diele, za ktoré zodpovedá
zhotoviteľ) má objednávateľ právo uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na náhradu škody vo výške
NFP, resp. vo výške časti NFP, na ktorú objednávateľ stratí nárok.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď je prejav vôle zmluvnej strany oprávnenej odstúpiť od
zmluvy doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má pri odstúpení od Zmluvy, resp. ukončení Zmluvy inak
ako úspešným/riadnym plnením zádržné právo na dodané zariadenie, aby zabezpečil svoju splatnú
peňažnú pohľadávku, resp. jej vrátenie, pre vylúčenie pochybnosti objednávateľ je povinný vydať
zariadenie zhotoviteľovi
až keď zhotoviteľ vráti objednávateľovi všetky poskytnuté finančné
prostriedky na účet objednávateľa.
IX.
Trvanie zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť splnením odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok a uzavretiu platnej a účinnej zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého
zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný
obstarávateľ a
b) schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského
orgánu, t.j. deň doručenia správy z následnej ex-post-kontroly verejného obstarávania prijímateľoviobjednávateľovi.
o splnení ktorých bude objednávateľ bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa.
V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
X
Doručovanie
Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje
písomne, a to doporučene, expresnou kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom a považujú sa za
riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvne strane, ak nie je ustanovené inak; v prípade
oznámenia faxom alebo e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi faxu, a to na adresy,
ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy.
Na účely vykonávania ustanovení tejto zmluvy sú kontaktnými osobami, resp. koordinátormi
nasledovné osoby:
a. za zhotoviteľa: [uchádzač doplní], e-mail: [uchádzač doplní]
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b. za objednávateľa: Ing. Dušan Miškovčík e-mail: jrgslovakia@gmail.com
Každá zo zmluvných strán je oprávnená kedykoľvek zmeniť kontaktnú osobu, o čom je povinná
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Kontaktná osoba bude disponovať
oprávneniami a právomocami potrebnými pre prijímanie a realizáciu rozhodnutí v súvislosti s plnením
tejto zmluvy.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

XI.
Osobitné ustanovenia
V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia zmluvy. V prípade
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov
právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia
ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho
poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.
Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane
z akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá.
Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie
považuje za nahradené platným ustanovením, ktoré má čo možno najviac podobný skutočný a
obchodný účinok ako pôvodné ustanovenie.
V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana
povinná počas platnosti tejto zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy
uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a
nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu
tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že obsah zmluvy, ako aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa
dozvedeli zmluvné strany v súvislosti s plnením zmluvy, alebo ktoré inak súvisia so zmluvou, sú
dôvernými informáciami a zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať prísnu mlčanlivosť o týchto
dôverných informáciách, pokiaľ nemajú zákonnú povinnosť ich zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.
V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana
povinná počas platnosti tejto zmluvy a jej plnenia uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť
akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať ani
poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a ani ich
využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto zmluvy, pokiaľ nemajú zákonnú povinnosť ich
zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní nedostatkov
identifikovaných zo strany kontrolných orgánov (napr. Poskytovateľa NFP), a to najmä, ale nie výlučne
nedostatkov súvisiacich s dodanou technológiou a sprievodnou dokumentáciou zahŕňajúc
dokumentáciu k fakturácii, užívateľskú príručku, dokumentáciu k údržbe a prevádzke technológie a
pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri príprave a spracovaní dodatočne
vyžiadaných dokladov a podkladov zo strany kontrolných orgánov súvisiacich s dodanou technológiou.
Kupujúci sa v tejto súvislosti zaväzuje bezodkladne po identifikácii nedostatkov a požiadaviek
kontrolných orgánov informovať Predávajúceho o týchto skutočnostiach. Zhotoviteľ sa zaväzuje
poskytnúť požadované doklady a odstrániť identifikované nedostatky do 3 pracovných dní odo dňa,
kedy ho objednávateľ o týchto skutočnostiach informoval, pokiaľ sa zmluvné strany vzhľadom na
povahu a obsah požiadavky kontrolného orgánu nedohodnú inak.
Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy
na tretiu osobu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú
osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k
prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne
nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené
právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého
začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s
tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť
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objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto
zmluvy.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Článok XII
Subdodávatelia
Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti
prác alebo dodávok potrebných na realizáciu diela v zmysle Zmluvy. Pri vykonávaní predmetu zmluvy
prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá predávajúci tak, ako keby dielo vykonal sám.
Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi najneskôr v čase uzavretia Zmluvy údaje o všetkých
známych subdodávateľoch (príloha č. 2 Zmluvy), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na
predmete zmluvy v rozsahu názov/ obchodné meno/ meno a priezvisko, sídlo/ miesto podnikania/
adresa pobytu, IČO/ dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, informácie o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel
zákazky (v EUR), spĺňajúcich podmienky podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi.
Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady
faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr 3
pracovné dni pred plánovanou zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa
vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky. Zmena
subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy počas plnenia predmetu zmluvy bude upravené dodatkom
k zmluve, pred podpisom ktorého sa overí zapísanie v registri partnerov verejného sektora podľa
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Objednávateľ nesmie uzavrieť zmluvu so Zhotoviteľom, ak jeho subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ si vyhradzuje právo
preskúmania splnenia všetkých podmienok, ktoré má subdodávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní spĺňať.
Porušenie povinnosti uvedených vyššie v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
Ak subdodávateľ nespĺňa podmienku zapísania v registri partnerov verejného sektora objednávateľ
písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa
doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že subdodávateľ
nespĺňa túto podmienku, plnenie podielu predmetu nie je oprávnený zabezpečiť a objednávateľ
o oprávnený od zmluvy odstúpiť. Obdobné sa použije aj v prípade, že dôjde k výmazu

subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania zmluvy.

1.
2.
3.
4.

XIII.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
Prílohy tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť
i.
Príloha č. 1 – špecifikácia diela
ii.
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov
Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch
zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami z. č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
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5.
6.
7.
8.
9.

Zmluvné strany sa dohodli, že na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré medzi nimi vzniknú z právneho
vzťahu vzniknutého na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o
platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
Právny vzťah založený touto zmluvou a to vrátane nárokov zmluvných strán vyplývajúcich z týchto
právnych vzťahov sa riadia slovenským právnym poriadkom.
Všetky bankové poplatky vyrubené bankou odlišnou od banky objednávateľa v súvislosti s touto
zmluvou znáša zhotoviteľ.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zaväzujú aj
právnych nástupcov ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich slobodnú a
vážnu vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí zmluvu podpísali.

V ..................., dňa ...........................

V [uchádzač doplní] dňa [uchádzač doplní]

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

________________________________
Ing. Dušan Miškovčík
konateľ

___________________________________
[uchádzač doplní meno a priezvisko štatutárneho
orgánu]

Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač
Príloha č. 2 zmluvy – predloží úspešný uchádzač

___________________________________________________________________________

Predmet zákazky „Logický celok 2: kompletný prípravok na montáž podvozkových rámov "
)13

