Projekt:
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J

Z M L U V A O D I E L O č. .......................... 1
(ďalej len “Zmluva”)
uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
ČLÁNOK 1
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Zapísaná:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len Objednávateľ)

M – D – J, spol. s r.o.
Juhoslovanská 1, 040 01 Košice
Ing. Ján Liguš, PhD - konateľ spoločnosti
v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 3583/V
31678378
SK2020485511
2020485511
Poštová banka, a.s.
020308467/6500v tvare IBAN: SK27 6500 0000 0000 2030 8467

1.2. Zhotoviteľ 2
Sídlo:

.........................................................................................

V zastúpení:

.........................................................................................

Zapísaná:

.........................................................................................

IČO:

.........................................................................................

IČ pre DPH:

.........................................................................................

DIČ:

.........................................................................................

Bankové spojenie:

.........................................................................................

Číslo účtu:

.........................................................................................

(ďalej len Zhotoviteľ)
ČLÁNOK 2
Preambula
2.1

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania
nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, podľa príslušných ustanovení §66 - Verejná
súťaž podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť a povinnosti z tejto zmluvy pre jej účastníkov nastanú iba v
prípade(odkladacie podmienky), ak:
A) Objednávateľ z tejto zmluvy o dielo získa nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP), t.j.
poskytovateľ pomoci podpíše s Objednávateľom z tejto zmluvy, Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku(NFP). NFP sa bude skladať zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu a bude realizovaný cez Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritnú os 4.
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičnú prioritu
4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch
a špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
cez schému pomoci de minimis: Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a
realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch, s kódom výzvy OPKZPPO4-SC421-2017-30 pre pripravovaný projekt(projektovú žiadosť) "Zníženie energetickej
náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J", ktorého poskytovateľom je
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Doplní uchádzač
Doplní uchádzač

Ministerstvo životného prostredia(MŽP) SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry (SIEA). V prípade, ak predmetný NFP Objednávateľovi nebude pridelený z
akýchkoľvek dôvodov, táto zmluva o dielo stráca platnosť a nenadobudne účinnosť a zmluvné
strany nie sú jej obsahom viazané a nemajú právo voči sebe účtovať žiadne majetkové ani iné
sankcie.
B) Podpis tejto zmluvy zo strany Objednávateľa, podlieha taktiež výsledku finančnej kontroly
a odsúhlaseniu procesov verejného obstarávania zo strany Sprostredkovateľského
orgánu(SORO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia – MŽP SR, v zastúpení
agentúrou SIEA. Objednávateľ predloží SORO, v zmysle Systému riadenia EŠIF a zákona
o verejnom obstarávaní, dokumentáciu z verejného obstarávania, podľa ktorej sa má uzatvoriť
táto zmluva, na kontrolu. Ak bude, na základe vykonanej kontroly zo strany agentúry SIEA(po
finančnej kontrole predloženej dokumentácie) konštatovaná relevantnosť a správnosť postupov
verejného obstarávania, pričom Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bude
akceptovať rozhodnutie kontroly procesu verejného obstarania RO respektíve SORO vo
všetkých jej atribútoch, následne, ak si to bude situácia vyžadovať,
C) Objednávateľ v zmysle zákonných postupov, zašle výzvu na podanie podnetu na Úrad pre
verejné obstarávanie podľa §169 ods.1 písm. b) v spojení s §169 ods.2 ZVO, čo učiní ihneď po
výsledku kontroly zo strany SORO(agentúry SIEA). Od Úradu pre verejné obstarávanie, ako
ústredného orgánu štátnej správy pre verejné obstarávanie podľa §140 a orgánu príslušného
podľa §147 písm. c), §167 ods.2 písm. b), §169 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v konaní, Objednávateľ počká na preskúmanie úkonov Objednávateľa(kontrolovaného) pred
uzavretím zmluvy, pre kontrolovanú nadlimitnú zákazku, podľa ktorej sa má uzatvoriť táto
zmluva o dielo. Ak bude na základe kontroly vykonanej zo strany Úradu pre verejné
obstarávanie, po preskúmaní dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu,
konštatované, že v konaní o preskúmanie úkonov Objednávateľa(kontrolovaného) pred
uzavretím zmluvy úrad nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo
mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, Objednávateľ podpíše túto zmluvu so
Zhotoviteľom, pričom tento prehlasuje, že bude akceptovať rozhodnutie kontroly procesu
verejného obstarania UVO vo všetkých jej atribútoch.
ČLÁNOK 3
Všeobecné ustanovenia a definície
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

Projekt alebo logický celok v projekte je súbor prác, dodávok a umiestnenia zariadení - na
kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kontajnerovej kogeneračnej jednotky s kumuláciou
tepelnej a elektrickej energie, fotovoltického zariadenia umiestneného na streche budovy
Objednávateľa a systémového inteligentného regulátora pre monitorovanie, riadenie a
optimalizáciu využitia energií takto získaných.
Systém riadenia EŠIF – Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Materiály sú písomné práce, či dokumentácie pripravené Zhotoviteľom v súvislosti s riešením
a dodaním projektu – predmetu zmluvy.
Služby sú všetky činnosti Zhotoviteľa súvisiace s projektom.
Preberací protokol - Pod pojmom preberací – akceptačný protokol, sa v tejto zmluve rozumie
dokument, ktorý podpíše pri odovzdávaní predmetu zmluvy štatutár alebo štatutárom písomne
poverený zamestnanec Objednávateľa (ďalej štatutár). Preberací protokol musí byť vyhotovený v
počte 3 kusov, pričom 2 budú odovzdané Objednávateľovi, 1 si ponechá Zhotoviteľ.
Preberacie konanie je preberanie projektu, jeho jednotlivých etáp, alebo ich ucelených častí
formou oponentského konania alebo preberacieho testu požadovanej funkcie dodávaných celkov,
napr. v postupnosti spustenie skúšobnej prevádzky predmetu zmluvy, jej následné doladenie,
následného spustenia ostrej prevádzky a zaškolenia vybraných zamestnancov Objednávateľa.
Technické riešenie je návrh dodávky, umiestnenia, zapojenia, spustenia a finálnej implementácie
zariadení - na kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kontajnerovej kogeneračnej
jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie, fotovoltického zariadenia umiestneného na
streche budovy Objednávateľa a systémového inteligentného regulátora pre monitorovanie,
riadenie a optimalizáciu využitia takto získaných energií.
Pripomienkové konanie je proces predloženia materiálov Objednávateľovi za účelom
odsúhlasenia koncepcie navrhovaných technických riešení. Pripomienkou sa rozumie návrh na
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zmenu alebo doplnenie koncepcie technického riešenia, testov alebo procedúr tak, aby bol úspešne
splnený predmet Zmluvy.
3.9 Reakčná doba – čas od emailového, telefónneho, faxového nahlásenia požiadavky na servisnú
podporu k dodávke a potvrdenie prijatia požiadavky s uvedením jej identifikačného čísla.
3.10 Technické dodacie podmienky(TDP) -sú dokumenty vypracované Zhotoviteľom a akceptované
Objednávateľom.
ČLÁNOK 4
Predmet zmluvy
4.1

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať, umiestniť, nainštalovať, otestovať(skúšobná
prevádzka následná ostrá prevádzka) a zaškoliť vybraných zamestnancov Objednávateľa:
a) Logický celok č.1 - Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným
riadením.
b) Logický celok č.2 - Fotovoltické zariadenie.
Výstup:

4.2
4.3

-

Dodanie, pripojenie a inštalácia kontajnerovej kogeneračnej jednotky k technologickým
rozvodom v budove spoločnosti M-D-J;

-

Dodanie, pripojenie a inštaláciu prídavných zariadení pre kumuláciu tepelnej a elektrickej
energie v budove Objednávateľa;

-

Dodanie, pripojenie a inštaláciu fotovoltického zariadenia na streche budovy a prídavných
zariadení k technologickým rozvodom v budove spoločnosti M-D-J;

-

Dodanie, pripojenie a inštaláciu systémového inteligentného regulátora zabezpečujúceho
monitoring, optimalizáciu distribúcie a riadenie kumulácie tepelnej a elektrickej energie vo
vzťahu ku kogeneračnej jednotke a fotovoltickému zariadeniu umiestneného na streche budovy;

-

Dodacie protokoly k jednotlivým etapám, ak si to bude situácia vyžadovať, k dodaným
zariadeniam a komponentom, skúšobnej, ostrej prevádzke a zaškoleniu.

Predmet Zmluvy bude označovaný aj ako „Dielo“.
Miestom dodania Diela bude výrobno-priemyselná budova Objednávateľa: M-D-J, spol. s r.o.,
Rampová č.6, 040 01 Košice, pričom Logický celok č.1 bude umiestnený na parcele 5067/36, vo
výlučnom vlastníctve Objednávateľa, ktorá je spevnenou plochou a doplňujúce komponenty
v budove Objednávateľa. Logický celok č.2 bude umiestnený na streche uvedenej budovy
lokalizovanej na Rampová č.6, 040 01 Košice v katastrálnom území Košice-Severné mesto na
parcele s číslom 5061.
ČLÁNOK 5
Cena a platobné podmienky

5.1

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že cena Diela je v súlade s platnými právnymi predpismi a v
zmysle predmetu zmluvy v rozsahu prílohy č.1. a č.2. tejto zmluvy a podľa predloženej ponuky
Zhotoviteľa na základe ktorej sa uzatvára táto zmluva o dielo a je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

5.2

Cena za dodávku definovaného predmetu zmluvy podľa Prílohy č.2 – „Technická špecifikácia
dodávky“, je presne určená podľa nedeliteľnej Prílohy č.1 zmluvy – Podrobného rozpočtu ku
zmluve, ktorá je výsledkom ceny definovanej vo verejnom obstarávaní(ponuke Zhotoviteľa)
a následnej elektronickej aukcii.

5.3

Cena Diela je pevná a sú v nej zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené s vykonaním
a dodaním Diela.

5.4

Zhotoviteľ prehlasuje že JE / NIE JE 3 platcom DPH podľa platných predpisov.

5.5

Ak v dôsledku administratívneho zásahu štátu dôjde v čase plnenia Zmluvy k zavedeniu alebo k
úprave dovoznej prirážky, cla, DPH, alebo iným opatreniam, ktoré majú vplyv na cenu dodávky,
Zhotoviteľ je oprávnený upraviť primerane cenu predmetu Zmluvy, ak sa naň tieto opatrenia
vzťahujú.

5.6

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

5.7

Zhotoviteľ doručí faktúru Objednávateľovi na adresu sídla, resp. prevádzky Objednávateľa.

3

Zhotoviteľ nesprávne(neplatné) prečiarkne.
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5.8

Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za dodaný predmet zmluvy v dohodnutej cene na základe
Zhotoviteľom vystavenej konečnej faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Právo vyhotoviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po podpísaní
Protokolu o záverečnej akceptácii v zmysle Prílohy A, bod 11. Vystaveniu konečnej faktúry bude
predchádzať dodanie a protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy(preberací protokol potvrdený
obidvoma zmluvnými stranami podľa prílohy A), ako aj skúšobná a ostrá prevádzka, zaškolenie
určených zamestnancov zo strany Objednávateľa. Súčasťou bude aj úhrada dane z pridanej
hodnoty (DPH).

5.9

Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné
vysporiadanie dodávky tovarov a s tým služieb spojených. Konečná faktúra bude obsahovať
nasledovné údaje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Názov a sídlo firmy Zhotoviteľa, IČO, DIČ, označenie oprávnenej osoby,
Číslo faktúry,
Názov a kód projektu pre ktorý bol predmet plnenia zmluvy,
Deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má faktúra uhradiť(ktorá by mala
korešpondovať s údajmi v tejto zmluve uvedenými),
Fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH ,celkovú fakturovanú cenu,
Označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
Pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
Prílohy, touto zmluvou určené;

5.10 Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov, nebude vystavená
v súlade so Zmluvou, alebo nebude obsahovať požadované prílohy, má Objednávateľ právo vrátiť
ju v termíne splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Týmto prestáva platiť pôvodný termín
splatnosti faktúry a Objednávateľ nie je v omeškaní. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť
dňom doručenia prepracovanej faktúry.
5.11 V prípade, že tovar bude pri dodaní vykazovať vadu či viacero vád, nie je Objednávateľ do doby,
než Zhotoviteľ vadu či vady odstráni, povinný uhradiť Zhotoviteľovi časť ceny diela vo výške
zodpovedajúcej cene vadného tovaru. V takomto prípade Objednávateľ nebude v omeškaní
ohľadne zaplatenia nesplatenej čiastky nadobúdacej ceny.
ČLÁNOK 6
Termín plnenia a spôsob preberania
6.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo definované v tejto zmluve a jej nedeliteľných prílohách, na
základe podpisu zmluvy a to do 7 mesiacov od protokolárneho prevzatia miesta dodania a
inštalácie. Termín odovzdania diela sa týmto stanovuje na ..................... 4

6.2

Podrobné podmienky preberania Diela sú uvedené v Prílohe A.
ČLÁNOK 7
Prechod práv a povinností

7.1

Vlastnícke právo na Dielo prechádza na Objednávateľa po úplnej úhrade ceny Diela.

7.2

Zhotoviteľ zodpovedá za tovary(výrobky) dodané do priestorov Objednávateľa do podpísania
preberacieho protokolu v zmysle Prílohy A, bodu 11.
ČLÁNOK 8
Zmenové konanie

8.1

Každá zmluvná strana môže navrhnúť zmenu rozsahu prác, ak sa v priebehu plnenia vyskytnú
skutočnosti, ktoré neboli Zhotoviteľovi známe pred začiatkom plnenia predmetu Zmluvy a ktoré by
mohli vážne ohroziť bezpečnostné alebo kvalitatívne parametre predmetu plnenia Zmluvy.

8.2

Požiadavka na zmenu musí byť doručená druhej zmluvnej strane písomne.

8.3

Zhotoviteľ k požiadavke na zmenu vypracuje popis dôsledkov požadovanej zmeny na rozsah prác,
termín plnenia a cenu predmetu zmeny. Popis dôsledkov v písomnej forme zašle Objednávateľovi.

4

Termín bude dopísaný na základe nadobudnutia účinnosti zmluvy a následného protokolárneho prevzatia miesta dodania a inštalácie.
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8.4

Požiadavka na zmenu a popis dôsledkov musí byť posúdená Objednávateľom aj Zhotoviteľom do
10 dní od doručenia požiadavky. O posúdení bude spísaný záznam, ktorý bude obsahovať
rozhodnutie o požiadavke na zmenu, ak sa takýto prípade vyskytne.

8.5

V čase do rozhodnutia o zmene budú zmluvné strany postupovať podľa zmluvne dohodnutého
rozsahu prác a termínu plnenia.
V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na požadovaných zmenách, musí byť zmena realizovaná
písomne, iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, tak ako je uvedené v čl. 18 Všeobecné
a záverečné ustanovenia tejto zmluvy, za podmienky, že písomnými dodatkami dohodnuté zmeny
nebudú v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
ČLÁNOK 9
Povinnosti Objednávateľa

9.1

Objednávateľ poskytne relevantné informácie, materiály a služby nevyhnutné pre plnenie Diela na
zmluvne dohodnutom mieste. Zhotoviteľ bude zaobchádzať s informáciami a materiálmi v súlade
s Článkom 11.

9.2

Ak to bude potrebné, Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi bezpečný prístup k miestam plnenia
Zmluvy za sprievodu povereného zamestnanca Objednávateľa. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi
prístup k miestam plnenia Zmluvy za účelom dodania alebo vykonania Diela v pracovnom čase na
základe predchádzajúcej žiadosti Zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je
povinný dbať na to, aby nebol ohrozený výkon činnosti Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za
dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
a interných predpisov Objednávateľa, s ktorými Zhotoviteľa Objednávateľ oboznámil.

9.3

Objednávateľ poskytne všetku súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie Diela.
ČLÁNOK 10
Subdodávatelia a zamestnanci Zhotoviteľa

10.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi do piatich dní od podpisu tejto zmluvy zoznam
subdodávateľov, ak je to relevantné v rozsahu:
a)

podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov
a predmet subdodávok,
b) identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené identifikačné číslo,
c) doklady o tom, že navrhovaní subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods.7) zákona o verejnom obstarávaní(ZVO).
10.2 Objednávateľ týmto v zmysle ustanovenia §41 ZVO určuje pravidlá na zmenu subdodávateľov
počas plnenia tejto zmluvy nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Objednávateľ môže v súťažných podkladoch vyžadovať, aby Zhotoviteľ v ponuke uviedol
podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a
predmety subdodávok,
Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
ZVO,
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene,
Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme,
Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám,
Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa.

10.3 Zamestnanci Zhotoviteľa, v prípade potreby, sa môžu pohybovať po pracovisku Objednávateľa len
v sprievode povereného zamestnanca Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti
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ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj bezpečnostné predpisy
uvedené v interných smerniciach Objednávateľa, ak bol s nimi Zhotoviteľ oboznámený.
ČLÁNOK 11
Ochrana informácií a ochrana bezpečnosti Objednávateľa
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prísne dôverne zaobchádzať so všetkými odbornými a obchodnými
podkladmi a informáciami, o ktorých sa dozvedel, alebo ktoré získal pri plnení predmetu tejto
Zmluvy, a to v písomnej, ústnej, elektronickej alebo akejkoľvek inej forme a zaväzuje sa o nich
zachovávať mlčanlivosť, neposkytnúť tieto podklady a informácie tretej osobe a nevyužiť ich na iný
účel, ako pre plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, a to ani po skončení platnosti tejto Zmluvy.
Objednávateľ považuje tieto podklady a informácie za dôverné, pričom prejavuje vôľu ich utajovať
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení (§17–20 a §271
Obchodného zákonníka). Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý právnych dôsledkov vyplývajúcich
z nedodržania záväzku mlčanlivosti.
11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) uchovávať v tajnosti a neodovzdať tretej osobe informácie a dokumenty o Objednávateľovi,
ktoré získa v súvislosti s vykonávanými činnosťami u Objednávateľa a to ani po skončení
platnosti tejto Zmluvy.
b) že jeho zamestnanci, ako aj zamestnanci subdodávateľa, ktorí sa zúčastnia pri riešení predmetu
zmluvy zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone
prác, služieb a dodávok tovarov podľa Zmluvy po dobu trvania vykonávaných prác ako aj po ich
skončení,
c) vytvoriť presný počet výtlačkov príslušnej realizačnej dokumentácie stanovený Objednávateľom.
Po ukončení Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi všetky dokumenty či už vo forme písomnej,
výkresovej alebo elektronickej s vyhlásením, že nedošlo počas tvorby projektovej dokumentácie
a ostatných sprievodných dokumentov k zneužitiu, strate alebo odcudzeniu informácií
a dokumentov.
11.3 Zhotoviteľ so všetkými odbornými podkladmi a informáciami, a to v písomnej, ústnej, elektronickej
alebo akejkoľvek inej forme sa môže oboznamovať len určené osoby, ktoré spĺňajú stanovené
predpoklady a ktoré písomne určil za stranu Objednávateľa Objednávateľ a zo strany Zhotoviteľa
Zhotoviteľ. Určené osoby musia byť oboznámené s príslušnými predpismi o ochrane údajov a z
nich vyplývajúcich povinností. Určené osoby, ktoré sa oboznámia s takýmito údajmi, sú povinné
zabezpečiť, aby sa o utajovaných údajoch nedozvedela nepovolaná osoba alebo neboli inak
zneužité. Určené osoby sú zodpovedné za ochranu takto im zverených informácií a iných dôverných
skutočností.
11.4 Nepovolanou osobou je každý, kto nie je určenou osobou podľa prechádzajúceho bodu.
11.5 Utajenie sa netýka informácií, technológií a techník všeobecne známych, informácií, ktoré boli
preukázateľne nezávisle vypracované alebo s nimi druhá zmluvná strana vyslovila písomný súhlas.
11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady súvisiace s riešením jednotlivých etáp realizácie
diela (logických celkov) budú uchovávať tak, aby boli ochránené pred nepovolanými osobami.
11.7 Porušenie zachovania mlčanlivosti sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností
s možnosťou odstúpenia od Zmluvy a vymáhania náhrady škody týmto spôsobenej. Povinnosť
mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti Zmluvy.
11.8 Za porušenie ustanovení tohto článku Zhotoviteľom sa nebude považovať poskytnutie/
sprístupnenie informácií subdodávateľovi Zhotoviteľa.
ČLÁNOK 12
Záruky
12.1 Zhotoviteľ garantuje plnú funkčnosť každej časti diela, ako aj diela celkom, ktorého je
dodávateľom v zmysle premetu tejto Zmluvy.
12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za spôsob implementácie dodávaných tovarov a služieb s tým spojených,
v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov, aj
na základe ktorých sa uzatvára táto zmluva.
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12.3 Objednávateľ preberá zodpovednosť za dodržiavanie navrhnutých bezpečnostných zásad,
pracovných postupov, za sledovanie bezpečnostných rizík, vyhodnocovanie bezpečnostných rizík
a návrh relevantných bezpečnostných opatrení po odovzdaní predmetu Zmluvy.
12.4 Záruka nepokrýva žiadne základné, či náhradné diely ani služby požadované na opravu chýb a
škôd, ktoré vznikli na základe:
a)

úpravou Diela, modifikácie nastavení a konfigurácií Objednávateľom alebo akoukoľvek treťou
osobou okrem Zhotoviteľa,

b)

nehôd, nesprávneho použitia, nedbalosti alebo nedodržania poskytnutých inštrukcií na správne
používanie, starostlivosť a údržby Diela a jeho častí Objednávateľom,

c)

vonkajších faktorov (napr. požiar, povodeň), alebo toho, že Objednávateľ nedodržal
špecifikácie pre dané prostredie.

12.5 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú v dôsledku konania Objednávateľa alebo
nedostatkom súčinnosti Objednávateľa.
12.6 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Trvanie záruky začína po dodaní
a protokolárnom odovzdaní celého Diela podľa článku 11 Prílohy A. Záručná doba na tovary začína
plynúť dňom podpísania certifikátu o záverečnej akceptácii Diela oboma zmluvnými stranami.
12.7 Záručnou chybou sa rozumie nesúlad medzi deklarovanou a skutočnou funkčnosťou, ktorý nie je
preukázateľne zapríčinený Objednávateľom alebo akoukoľvek treťou osobou.
12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne chyby spadajúce pod záruku.
ČLÁNOK 13
Obmedzenie zodpovednosti
13.1 Zhotoviteľ bude v rozsahu zákona zodpovedať a odškodní Objednávateľa za akékoľvek nároky
alebo súdne stíhanie v dôsledku úmrtia alebo zranenia osoby v súvislosti s plnením tejto Zmluvy
alebo poškodenia majetku, spôsobeného porušením povinností Zhotoviteľa alebo jeho
zamestnancov, ak bude takéto konanie preukázané nezávislým znalcom.
ČLÁNOK 14
Predčasné ukončenie zmluvy
14.1 Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od Zmluvy, ak druhá strana podstatným spôsobom
poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, porušenie povinností má materiálny alebo finančný dopad
na druhú zmluvnú stranu, ak náprava nebude uskutočnená do 30 dní od doručenia písomného
upozornenia zmluvnej strane, ktorá porušenie spôsobila. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom
doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
14.2 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy ak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zhotoviteľ zadá predmet zmluvy ako subdodávku, alebo postúpi predmet zmluvy bez
požadovaného súhlasu Objednávateľa,
Zhotoviteľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
Bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči Zhotoviteľovi treťou osobou, pričom Zhotoviteľ
je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
Bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku,
Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,
Počas plnenia predmetu zmluvy bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z
Registra parterov verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní podľa ust. § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
Na strane Zhotoviteľa bude preukázateľne omeškanie s dodaním predmetu zmluvy, ktoré sa
počíta odo dňa uplynutia lehoty na dodanie tovaru podľa článku 6. tejto zmluvy;

h)

Reálne dodanie tovarov zo strany Zhotoviteľa, ktoré nespĺňajú technické špecifikácie uvedené
v súťažnej ponuke, resp. v prílohe č. 2 tejto zmluvy;

i)

z iných dôvodov uvedených v ZVO a v tejto zmluve.

14.3 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy ak:
a) Objednávateľ poruší povinnosti podľa Článku 9 alebo,
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b)

Objednávateľ neposkytne požadovanú súčinnosť k jednotlivým častiam projektu i napriek
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zhotoviteľa.

14.4 V prípade ukončenia podľa bodu 14.2, ak porušenie Zmluvy je spôsobené zo strany Zhotoviteľa:
a) Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi všetky dodané časti predmetu Zmluvy, ak k takej dodávke
došlo;
b) Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu 10% z ceny predmetu Zmluvy.
14.5 V prípade ukončenia podľa bodu 14.3, ak porušenie Zmluvy je spôsobené zo strany Objednávateľ:
a) Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi pokutu 10% z ceny predmetu Zmluvy.
ČLÁNOK 15
Riešenie sporov
15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že spory budú riešiť dohodou na úrovni štatutárnych zástupcov (do 5
dní). Pokiaľ nebude možné spor v uvedených časoch vyriešiť formou zmieru, rozhodne príslušný
súd. Výsledky riešenia sporov budú vyhotovené písomne a doručené druhej strane osobne alebo
zaslané poštou, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
ČLÁNOK 16
Vyššia moc
16.1 S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná strana
v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré sú
následkom vyššej moci, najmä štrajkov, zásahov civilných alebo vojenských orgánov za
predpokladu, že postihnutá strana bude o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a
vynaloží primerané úsilie na zmiernenie dôsledkov takejto situácie.
ČLÁNOK 17
Sankcie
17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže od Zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej
pokuty za porušenie termínu dodania vo výške 0,05% z ceny nedodaného Diela za každý deň
omeškania, maximálne však 20 % z ceny Diela.
17.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže od Objednávateľa požadovať zaplatenie pokuty za
porušenie termínu splatnosti a ceny správne vystavenej faktúry vo výške 0,05% z nezaplatenej
faktúry za každý deň omeškania maximálne však 10% z nezaplatenej časti.
17.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie v zmysle bodu 17.1. sa nebudú uplatňovať, ak k porušeniu
termínu plnenia došlo v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa vyplývajúcich mu z tejto
Zmluvy.
17.4 Uplatnením práva na zmluvnú pokutu zo strany Objednávateľa nie je dotknuté právo
Objednávateľa požadovať od Zhotoviteľa náhradu škody, rovnako ako aj právo Zhotoviteľa,
v prípade uplatnenia práva na zmluvnú pokutu, požadovať od Objednávateľa náhradu škody.
ČLÁNOK 18
Všeobecné a záverečné ustanovenia
18.1 Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami,
po súhlase oboch zmluvných strán. Vzostupne číslované písomné dodatky, sa po nadobudnutí ich
účinnosti, stávajú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom dodatky nesmú byť v rozpore s §18
zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nezmení sa nimi charakter tejto zmluvy, za podmienky, že:
a) ide o doplňujúci predmet zmluvy, ktorý je nevyhnutný a nie je zahrnutý do pôvodnej zmluvy,
poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena Zhotoviteľa
• nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o
požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením,
službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
• spôsobí Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
b) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej
starostlivosti predvídať (napr. skutočnosti definované ako vyššia moc),
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c)

ide o nahradenie pôvodného Zhotoviteľa novým Zhotoviteľom na základe skutočnosti, že nový
Zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, je právnym
nástupcom pôvodného Zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia
alebo úpadku,
d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
18.2 Objednávateľ nesmie uzavrieť zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
a to oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade kontroly Objednávateľa(prijímateľa nenávratných finančných
prostriedkov) poskytnúť Objednávateľovi na základe jeho vyžiadania do piatich pracovných dní
doklady (účtovné doklady, čestné prehlásenia, zmluvy, potvrdenia tretích strán a pod.)
preukazujúce primeranosť ceny diela a súvisiacich služieb v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
18.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na
zabezpečenie dokladov a dôkazov, ktoré budú vyžadované v priebehu trvania kontroly prijímateľa
NFP a Zhotoviteľ ich bude mať k dispozícii tak, aby bola preukázaná primeranosť výšky ceny za
dielo podľa tejto zmluvy, na základe ktorých Zhotoviteľ dodáva predmet zmluvy s obdobnými alebo
rovnakými technickými parametrami v porovnateľnom časovom období.
18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje konať tak, aby nedošlo k úniku informácií súvisiacich s predmetom Zmluvy a
k ohrozeniu bezpečnosti Objednávateľa.
18.7 Práva a záväzky zmluvných strán podľa článkov tejto Zmluvy zostanú v platnosti aj po ukončení
tejto Zmluvy. Budú záväzné pre zmluvné strany, ich právnych nástupcov a osoby, na ktoré budú
prevedené práva zmluvných strán.
18.8 Zmluvné vzťahy, ktoré neupravuje táto Zmluva sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov. V ustanoveniach, ktoré sa týkajú kúpy hardvéru sa primerane použijú ustanovenia § 409
a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
18.9
Ak sa stanú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neplatné a nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť
a vymáhateľnosť iných ustanovení tejto Zmluvy.
18.10 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán na základe splnenia
odkladacích podmienok uvedených v preambule tejto zmluvy.
18.11 Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, tri(3) pre Objednávateľa a dva(2) pre
Zhotoviteľa a obsahuje nasledovné prílohy:
- Príloha A – Preberací protokol
Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet ku zmluve
Príloha č. 2 - Technická špecifikácia dodávky (vypracovaná na základe súťažných
podkladov a podľa ponuky Zhotoviteľa);
18.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, jej obsahu porozumeli a ako
slobodný a vážny prejav vôle ju na znak svojho súhlasu podpísali.
V ...................., dňa ............

____________________________
Zhotoviteľ:
V zastúpení:

V Košiciach, dňa ....................

____________________________________
Objednávateľ: M-D-J, spol. s r.o.
V zastúpení:
Ing. Ján Liguš, PhD.; konateľ
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PRÍLOHA A – PREBERACÍ PROTOKOL
1.

Dielo sa považuje za dodané, ak Zhotoviteľ úspešne odovzdá celý predmet Zmluvy Objednávateľovi,
ktoré splnilo akceptačné kritériá uskutočnením testov podľa testovacích scenárov, tak ako sú
definované pre všetky časti diela a Dielo ako celok. Jednotky budú preberané naraz v súlade s
pravidlami pre prevzatie uvedené v tejto prílohe. Pri preberaní a konečnej akceptácii celého diela je
zmluvne dohodnuté Dielo dodatočne otestovať na celkovú funkčnosť, osobitne s ohľadom na
vzájomnú interakciu dodávaných logických celkov.

2.

Objednávateľ je povinný prevziať od Zhotoviteľa predmet plnenia Zmluvy podľa jednotlivých príloh v
deň, ku ktorému bol k prevzatiu vyzvaný. Výzva musí byť Objednávateľovi doručená dostatočne
vopred. V prípade, že Objednávateľ bude používať Dielo alebo jednotlivé jednotky pre produkčnú
prevádzku, budú sa tieto považovať za prevzaté, ale za podmienky, že tieto prešli spoločnou
skúšobnou prevádzkou a boli zaškolení vybraný zamestnanci Objednávateľa.

3.

Po akceptácii Diela, to znamená, podpísaním preberacieho protokolu/ov podľa článku 10.1 a) aj b),
prebraním všetkých podkladov k dielu zmluvou určených, zaškolení určených zamestnancov
Objednávateľa, Objednávateľ preberá zodpovednosť za používanie Diela.

4.

Materiály

5.

6.

4.1

Rozsah: Písomné materiály budú odovzdané na pripomienkovacie konanie Objednávateľovi.
Dĺžka pripomienkovacieho konania je stanovená na 5 pracovných dní od dňa protokolárneho
odovzdania písomných materiálov Objednávateľovi. Písomné pripomienky Objednávateľa
doručené najneskôr 3 pracovné dni pred dňom oponentského konania budú prerokované na
oponentskom konaní za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa. Dohodnuté úpravy (závery
oponentského konania) zapracuje Zhotoviteľ do finálnej verzie písomných materiálov. Takto
upravené a odsúhlasené písomné materiály sú kritériom plnenia predmetu Zmluvy v oblasti
koncepcie dodávaného predmetu Zmluvy, prepojenia a spolupráce jej jednotlivých častí ako aj
nastavenia, konfigurácie a správy.

4.2

Prevzatie a akceptácia: Zapracovanie pripomienok do konečnej verzie v zmysle požiadaviek
oponentúry overí Objednávateľ. Prevzatie konečnej verzie písomných materiálov sa uskutoční
po kontrole zapracovania pripomienok v rozsahu dohodnutom na oponentúre, akceptácia sa
uskutoční podpísaním príslušného preberacieho protokolu k písomným materiálom.

Zaškolenie obsluhy
5.1.

Rozsah: Odsúhlasenie rozsahu a kvality zaškolenia obsluhy – určených zamestnancov
Objednávateľa.

5.2.

Prevzatie a akceptácia: Objednávateľ prevezme zaškolenie v dohodnutom rozsahu a akceptuje
podpísaním príslušného preberacieho protokolu v prípade, že predmetom Zmluvy je aj
dodávka zaškolenia obsluhy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prezenčná listina
zamestnancov Objednávateľa, ktorí sa zaškolenia zúčastnili.

Sprievodná dokumentácia
6.1 Rozsah: Kontrola počtu a typu dodanej sprievodnej dokumentácie.
6.2 Prevzatie a akceptácia: Objednávateľ
vykoná kontrolu počtu a typu sprievodnej
dokumentácie. Po vykonaní kontroly a zistení zhody Objednávateľ prevezme sprievodnú
dokumentáciu formou preberacieho protokolu.

7.

8.

Hardvér
7.1.

Rozsah: Kontrola množstva, typu a parametrov dodaných hardvérových komponentov.

7.2.

Prevzatie a akceptácia: Hardvérové komponenty budú dodané do miesta dodania.
Objednávateľ vykoná kontrolu množstva, typu a parametrov dodaných hardvérových
komponentov. Po vykonaní kontroly a zistení zhody Objednávateľ prevezme a akceptuje
hardvérové komponenty podpísaním preberacieho protokolu v prípade, že predmetom Zmluvy
je aj dodávka hardvéru.

Dielo
8.1.

Rozsah: Podľa predmetu zmluvy a prílohy A.

8.2.

Prevzatie a akceptácia:

8.2.1. Zhotoviteľ pripraví Dielo na kontrolu Objednávateľom tak, aby bolo v súlade s prílohou A.
8.2.2. Pri kontrole bude hodnotená zhoda koncepcie, zhoda použitých vstupov, funkčnosť
použitých vstupov, väzby a súčinnosť medzi vstupmi, konfigurácie vstupov.
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8.2.3. Pri kontrole budú uskutočnené testy podľa navrhnutých scenárov a súťažných podkladov
k verejnej súťaže v rozsahu a v súlade s bodom 11 tejto prílohy.
8.2.4. Testy – skúšobná prevádzka, budú písomne protokolované v protokoloch, ktoré budú
obsahovať dosiahnuté výsledky a porovnanie s navrhnutými kritériami. Protokol bude
podpísaný povereným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
8.2.5.

V prípade zistenia nezhody dosiahnutých výsledkov a kritérií, bude každá nezhoda
zaradená do jednej z nasledujúcich kategórií:
8.2.5.1. Kategória A: nezhoda znemožňujúca funkčnosť celého Diela. Riadna prevádzka
Diela nie je možná, alebo je znížená do neprijateľnej miery. Nezhodu nie je
možné obísť pomocou náhradného postupu. Testovanie funkčnosti bez
odstránenia nezhody nie je možné.
8.2.5.2. Kategória B: nezhoda znemožňujúca funkčnosť jednotlivého komponentu a
obmedzujúca funkčnosť celého Diela. Riadna prevádzka Diela nie je ovplyvnená
natoľko, aby to zabránilo testovaniu funkčnosti (napr. zlyhanie funkcie). Nezhodu
je možné obísť pomocou náhradného a Objednávateľom akceptovateľného
postupu. Testovanie funkčnosti je možné.
8.2.5.3. Kategória C: nezhoda obmedzujúca funkčnosť jednotlivého komponentu bez
obmedzení funkčnosti celého Diela. Riadna prevádzka Diela nie je ovplyvnená.
Nezhodu je možné obísť pomocou náhradného a Objednávateľom akceptovaného
postupu. Nezhoda nie je dôvodom pre odloženie testovania funkčnosti a ani
nebráni prevzatiu a akceptácii Diela.
8.2.5.4. Kategória D: nezhoda bez obmedzení funkčnosti jednotlivého výrobku a bez
obmedzení funkčnosti celého Diela. Nezhoda neovplyvňuje riadnu prevádzku
Diela ani výrobku. Takáto chyba nie je dôvodom pre odloženie testovania
funkčnosti a ani nebráni prevzatiu a akceptácii Diela. Jedná sa o problémy
drobného charakteru a nezhody, ktoré nebránia efektívnemu používaniu Diela.
Môžu to byť menšie chyby alebo drobné odchýlky od očakávaných
a požadovaných parametrov.

8.2.6. Zistenie nezhody počas testov - skúšobnej prevádzke, nie je dôvodom ich prerušenia, len
ak táto nezhoda nebráni v pokračovaní testov alebo pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak. Zistená nezhoda nesmie ovplyvniť kvalitu pokračujúcich testov.
8.2.7. Zhotoviteľ sa počas testov – skúšobnej prevádzky, zaväzuje odstrániť čo najviac nezhôd.
Pripúšťa sa, že niektoré nezhody nebudú odstránené pred ukončením testov.
Neodstránené nezhody budú zaznamenané vo výsledkoch testov a budú odstránené v
súlade s ustanovením bodu 10.2. tejto prílohy.
8.2.8. Dielo úspešne absolvovalo akceptáciu, ak:

9.

a)

nezostali neopravené žiadne nezhody kategórie A a B,

b)

všetky nezhody kategórie C a D majú odsúhlasený termín odstránenia a ich počet
neprevyšuje počet dohodnutý v akceptačných kritériách,

c)

zistenú nezhodu Objednávateľ akceptoval ako prípustnú. V tomto prípade Zhotoviteľ
zabezpečí doplnenie – úpravu odovzdaných materiálov tak, aby zodpovedali
skutočnému stavu.

Objednávateľ akceptuje Dielo podpísaním protokolu o záverečnej akceptácii podľa tejto prílohy.
9.1

Dielo sa považuje za akceptované, ak Objednávateľ podpísal akceptačné protokoly alebo
príslušný preberací protokol,

9.2

Odstránenie zostávajúcich nezhôd vykoná Zhotoviteľ v dohodnutom termíne. Po vykonaní
opravy Objednávateľ urýchlene vykoná test konkrétnej nezhody, aby overil, či vykonaná
oprava dosahuje parametre akceptačných kritérií.

9.3

V prípade, že testy neboli úspešné počas naplánovaného obdobia, bude mať Zhotoviteľ čas na
prešetrenie dôvodov a príčin ich zlyhania.

10 Procedúra akceptácie
10.1

Procedúra akceptácie zahŕňa nasledujúce stupne:
a) Akceptačné testy systému – dodávka, montáž, inštalácia, nastavenie a skúšobná
prevádzka;
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b) Záverečná akceptácia – ostrá prevádzka a zaškolenie.
10.2

Testovanie predstavuje kontinuálny proces, ktorý bude zahŕňať všetky testy v simulácii
priebehu výroby energií, integrácie systému, inštalácie, prevádzkovania. Pripravenosť na
testovanie oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi dostatočne vopred.

10.3

Zhotoviteľ musí sprístupniť funkčnosti systému takým spôsobom, aby testovanie mohlo
prebehnúť oproti stanoveným požiadavkám.

11 Záverečná akceptácia
11.1

Po dosiahnutí požadovanej výkonnosti a funkčnosti celého dodávaného systému – Diela,
Zhotoviteľ požiada o záverečnú akceptáciu systému.

11.2

Objednávateľ musí do 5 dní od žiadosti Zhotoviteľa:
a)

podpísať záverečnú akceptáciu systému Zhotoviteľovi, s potvrdením dňa, kedy bol celý
systém – dielo, ktoré je predmetom zmluvy akceptované, alebo

b)

odmietnuť žiadosť Zhotoviteľa s uvedením dôvodov a špecifikovaním prác, ktoré musí
Zhotoviteľ realizovať, aby mohla byť záverečná akceptácia podpísaná. Zhotoviteľ môže
opätovne požiadať o záverečnú akceptáciu až po vykonaní týchto zmien.

11.3

Formát a obsah pre záverečnú akceptáciu bude dohodnutý medzi Zhotoviteľom a
Objednávateľom pred odovzdaním diela – predmetu zmluvy.

11.4

Podpisom protokolov, dodacích listov a certifikátov sú zmocnení štatutárni zástupcovia
Objednávateľa a Zhotoviteľa. Objednávateľovi vzniká dňom podpísania protokolu, dodacieho
listu alebo záverečnej akceptácie právo užívať predmet Zmluvy, ktorej sa protokol, dodací list
alebo certifikát týka. Prechod práv a povinností sa viaže k tomu istému dátumu.
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