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VšEoBEcNÉ oBcHoDNÉ PoDMIENKY
1Nl oooÁvxu ĺ poxlÁoKu AsFALTovýcn ĺ cEMENToBErÓľovŕcn zĺĺEsí;

PORR s.r.o.

1. ÚvooľÉ U5TANoVEN|A

1.1. Tietovšeobecnéobchodnépodmienky(d'atejten,,voP") spoločnosti PORRs.r.o.,sosídlomMtynskéNivy
49,8z109 Bratislava, lČo:36 667 1o2, zapísanej vobchodnom registriokresnéhosúdu Bratistava l, odd.:
Sro, Vložka č.; 42018lB, (d'atej ten ,,dodávateľ") sa vzťahujú na všetky dodávky a poktádky asfattolných
zmesí a cementobetonových zmesí (d'atej ten "plnenie''), ktoré dodávateľ realizuje pre tretiu osobu
(d'atej ten ,,objednávatel"') (objednávateľa dodávateľd'alej aj ako ,,zmluvné strany").

1.2. objednávateľ a dodávateľ sa v súlade s S 262 ods. 1 zák. č. 513ĺ1991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (d'atej ten ,,obchodný zákonník") dohodli, že ich vzájomné vzt'ahy týkajúce sa
dodania plnenia ša budú spravovat'vždy ustanoveniami obchodného zákonníka a s ohtadom na členstvo
dodávateta v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (d'atej len "EMAS''), aj
legislatívou súvisiacou s EMAS aplikovatelhou v rámci Európskej únie a Slovenskej repubtiky a v súlade s
internou dokumentáciou objednávatelä týkajúcou sa ochrany životného prostredia, vrátane ptatnej
environmentálnej potitiky objednávatela dostupnou na webovej stránke https://porr_
qrouo. com /en /group/ locations/ slovakia/.

2. UzAwoRENlE ZMLUVY / VYSTAVENIE oBJEDNÁVKY

2.1

2.1.1
Zaslanie cenovej ponuky

Dodávateľ na základe ýzvy od objednávatelä zašte písomnú cenovú ponuku na plnenie, v ktorej bude
uvedené najmä: číslo cenovej ponuky, špecifikácia plnenia a ceny za ptnenie, platnost'cenovej ponuky
a odkaz na tieto VOP.

2.1.2 Súčast'ou cenovej ponuky môže byt'aj uvedenie záktadných podmienok vykonania plnenia, najmä doba
realizácie plnenia, začiatok realizácie plnenia, požiadavka na zálohovú ptatbu s uvedeným jej Úšky
v percentuálnom vyjadrení k celkovej cene za plnenie.

2.1.3 Zaslanie cenovej ponuky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podtä S43a zákona č.40ĺ19647b:
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (d'atej ako ,,Občiansky zákonník"). Dodávateľ je
oprávnený odvolat'tento návrh kedykolVek, t.j. aj počas tehoty určenej na prijatie návrhu, resp. až do
momentu písomného potvrdenia objednávky vystavenej objednávatetbm.

2.2 Uzatvorenie zmluvy

2.2.1 objednávatelbm vystavená písomná objednávka, ktorej neoddetitethú súčast'tvoria VoP, musí obsahovat'
najmä: identifikačné údaje objednávatela a dodávatetä, špecifikáciu plnenia a ceny za plnenie, platobné
podmienky, termíny a miesto plnenia, zástupcov dodávateta a objednávatelb oprávnených konat' vo
veciach technických, uvedenie a podpisy oprávnených zástupcov objednávatetä (d'atej len
,,objednávka"). Pri objednávkach, ktoré v plnom rozsahu neobsahujú VOP, resp. v plnom rozsahu
nekorešpondujú s týmito VoP atebo odkazujú na všeobecné obchodné podmienky objednávatetä, si
dodávateľ vyhradzuje právo ich neprijať.

2.2.2 objednávateľom vystavená písomná objednávka, podpísaná oprávnenými zástupcami objednávatela a
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oprávnenými zástupcami dodávatet'a sa považuje za uzavretie zmluvy o dieto za podmienok uvedených
v objednávke a týchto VoP (d'atej len ,,zmluva").

2.2.3 Tieto VoP tvoria neoddetitethú súčast' zmluvy a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo v jednottivej
písomnej objednávke vystavenej objednávatetbm dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností
medzi úpravou vzájomných práv a povinností objednávateta a dodávatela obsiahnutých v týchto VoP a
v objednáyke, majú pred znením VoP prednost'dojednania uvedené v objednávke.

2.2.4 Dielom, ktoré je predmetom zmluvy sa rozumie dielo uvedené v objednávke (d'atej len ,,dielo").
2.3 Napadnutie omylu a oprava omylu

Platnost' a účinnost'zmluvy alebo opravu zmluvy po jej podpísaní zmluvnými stranami v dôsledku omylu
(vrátane chýb v písaní a počítaní) nie je objednávateľ oprávnený namietat' atebo žiadať, a to v rozsahu,
v akom to pripúšťajú dispozitívne ustanovenia obchodného zákonníka.

2.4 Doplnenie zmluvy a zmena zmluvy

Zmeny alebo doplnenia týchto VoP sú ptatné a účinné len v prípade, že boli písomne potvrdené
dodávatelbm, pričom objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený'jednostranne
zmenit' tieto VoP a takúto zmenu oznámit' objednávatelbvi emaitorn a objednávateľ je povinný sa s takto
zmenenými V0P oboznámiť.

3. PREVZATIE STAVENISKA

3.1 Dodávateľ prevezme'stavenisko na záktade písomnej ýzvy objednávatelä, ktorá musí byt'doručená
dodávatetbvi najneskôr 2 pracovné dni pred prevzatím staveniska.

3.2 Splnenie vyššie uvedenej tehoty sa považuje za podstatnú zmluvnú povinnosť

3.3 Dodávateľzaháji práce na diele do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

3.4 objednávateľ je pri odovzdaní staveniska povinný:

a) odovzdať dodávatelbvi všetky verejnoprávne rozhodnutia potrebné pre vykonávanie diela a dostupné
napájacie body médií (voda, e[. energia a pod.) a pevné body, pevné vytyčovacie siete, ak je to
potrebné pre vykonanie diela,

b) odovzdat'stavenisko Vstave spôsobilom na vykonanie diela, t.j. bez prekážok, ktoými sa rozumejú
fyzické prekážky a právne obmedzenia brániace vykonaniu diela,

c) zaistit' a najneskôr súčasne s odovzdaním staveniska odovzdať dodávatetbvi vytýčenie inžinierskych
sietí v mieste vykonania diela.

3.5 Ak sa vyskytne v priebehu vykonávania diela potreba preložkyinžinierskych sietí, ktoných existencia nebola
dodávatelbvi oznámená, ak nebude dohodnuté inak, zabezpečí ich vykonanie na vlastné náktady
objednávateľ takým spôsobom, aby dodávateľ mohol vykonat'dielo v sútade so zmluvou. V takom prípade
bude odovzdané stavenisko dodávatetbm objednávatelbvi a po vykonaní preložiek inžinierskych sietí bude
opät' odovzdané dodávatelbvi.

3.6 Nesptnenie ktorejkolVek povinnosti objednávatelb uvedenej v predchádzajúcom odseku sa považuje za
prekážku s odovzdaním staveniska.
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3.7 Vzniknuté prekážky je objednávateľ povinhý bezodktadne odstránit' a odovzdat' stavenisko v náhradnom

termíne, nie však neskôr ako 3 pracovné dni odo dňa, kedy mató byt'stavenisko odovzdané. V takom prípade
budú termíny zahájenia prác a dokončenie dieta predĺžené o dobu tohto omeškania'

3.8 Neodovzdanie staveniska ani v dodatočnej náhradnej lehote sa považuje sa za podstatné porušenie
zm luvnej povinnosti objednávatelä.

4. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

4.1 Miestom zhotoveniá dieta je miesto určené objédnávatelbm v zm[uve, ak sa objednávateľ a dodávateľ
nedohodnú inak.

5.' sPÔsoB VYKoNAN|A D|ELA

5.1 Dodávateľ je povinný vykonat' dielo riadne bez akýchkotVek vád a'nedorobkov, kompletne, spôsobom, v
množstve, akosti a vyhotovení v súlade so zmluvou a prístušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

5.z Pre určenie dodaného množstva je rozhodujúce zistenie dodávatetä.

5.3 Dodávateľ má povinnost'zabezpečiť na vlastné náktady a nebezpečenstvo, aby všetky prvky mechanizmov
a strojné zariadenia použité pri vykonaní dieta sp(ňati požiadavky bezpečnej prevádzky (najmä bezpečnosť
a ochrana života a zdravia pri práci a majetku osôb).

5.4 Dodávateľje oprávnený poverit'vykonaním diela atebo akejkotVek jeho časti tretiu osobu (subdodávatelä).
Ak dodávateľ poverí tretiu osobu (subdodávatela) vykonaním dieta alebo akejkotVek jeho časti v sútade
s týmto bodom VoP, je dodávateľ povinný zabezpečit', aby táto tretia osoba (subdodávateg spĺňata všetky
činnosti vyžadované zmluvou a/alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Privykonaní
diela tret'ou osobu zostáva dodávatelbvi zodpovednosť v zmysle zmluvy v plnom rozsahu zachovaná.

6. PRERUŠEN|E VYKoNÁVANIA DIELA

6.1 Dodávateľ je oprávnený prerušiť vykonávanie dieta najmä v týchto prípadoch:

a) ak sa objaví v priebehu vykonávania diela potreba zmeny rozsahu diela alebo spôsobu vykonávania diela,
b) ak dodávateľ nebude môct' pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodov na strane objednávateta

(predovšetkým z dôvodu výskytu závad odovzdanej projektovej dokumentácie, neposkytnutie súčinnosti
zo strany objednávateta a pod.),

c) pri ýskyte pandemických atebo epidemiologických ochorení a opatrení vydaných v súvislosti so vznikom
týchto ochorení

d)ak zasiahne do vykonávania diela vyššia moc (napr. pri ýskyte archeologických nálezov, nálezov
munície, zásahu orgánu štátnej správy z dôvodu, ktoý nezapríčinit dodávateľ (nedostatok asfaltového
spojiva potrebného na ýrobu asfattonich zmesí a pod.),

e) ak dôjde k omeškaniu s odovzdaním dohodnutých podktadov zo strany objednávatetä,
í) pri yýskyte ktimatických podmienok, ktoré budú z technologického htädiska vylučovat' riadne vykonanie

dieta (najmä však pri ýskyte ktimatických podmienok uvedených v STN 73 6121)
g) v prípade zrnýšenia cien vstupných materiálov aspoň o 10 % podta čt. 7.'l0 týchto VoP.

íY
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6.2 Ak dôjde k prerušeniu vykonávania dieta podtä predchádzajúceho odstavca, bude dodávateľ bezodkladne

písomne informovat' objednávatelä a v tomto prípade nie je dodávateľ v omeškaní s vykonaním ani
dokončením diela a zmluvné stranydohodnú d'alší postup. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode
o d'alšom postupe v lehote do 10 dní odo dňa oznámenia dodávatelä o prerušení vykonávania diela, má
dodávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Ak toto právo na odstúpenie od zmluvy dodávateľ
nevyužije, predtžuje sa termín na dokončenie diela, aj prípadné dietčie termíny na vykonanie diela o dobu
prerušenia vykonávania dieta. Zároveň má dodávateľ v takom prípade nárok na náklady, ktoré mu vznikti
prerušením vykonávania diela z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odstavci.

ó.3 Ak vznikne v priebehu vykonávania diela potreba akýchkotVek zmien oproti predpokladom obsiahnutým v
zmluve, budú takéto zmeny prerokované medzi objednávatelbm a dodávatelbm (v prípade potreby aj za
účasti zodpovedného projektanta, ktorého prítomnosť zabezpečí objednávateľ). Zmeny, ktoré majú vptyv
na cenLl' rozsah a termín realizácie diela budú zaznamenané dodáVatetbm zápisom v stavebnom denníku,
potvrdenom zástupcami oboch strán oprávnenými konat'vo veciach technických. Takto vykonaný zápis,
obsahujúci zmeny rozsahu, termínu vykonania diela a ceny diela sa považuje za dodatok k zmluve bez
potreby uzatvárat'samostatný dodatok k zmluve. Ak to bude nevyhnutné, zaistí objednávateľ schválenie
dohodnutých zmien prístušným stavebným úradom alebo inými orgánmi štátnej správy.

7. CENA DIELA

7.1 V pochybnostiach (najmä ak zmluva neobsahuje žiadne osobité úpravy o cene) sa rozumie cena uvedená
v cenovej ponuke dodávatelä, s dodaním na miesto určenia na náktady a riziko dodávatetä, vrátane
poplatkov súvisiacich s doručením a prípadnej dane z pridanej hodnoty, ako aj všetkých ostatných daní
a poplatkov dotýkajúcich sa dodávatela a/alebo diela.

7.2 Za zmluvne realizované dodávky plnenia je objednávateľpovinný uhradit' faktúru v[ehx;ote splatnosti.
Ak lehota splatnosti nebola dohodnutá v konkrétnej zmluve, splatnosť faktúry je tridsat' (30)
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávatelbvi.

7.3 Ptatby sa považujú za vykonané včas, ak ich dodávateľ obdržat na svojom účte najneskôrv postedný
deň dohodnutej platobnej tehoty.

7.4 Nevykonanie ptatby v lehote 15 dní po splatnosti príslušnej faktúry sa považuje za podstatné porušenie
zmluvy.

7.5 Miestom plnenia platby je sídto dodávatetä.

7.6 Všetky faktúry na účety ptatby sa musia odoslat'v elektronickej podobe na adresu: faktury@porr.sk. Cena
musí byt'vyfakturovaná v mene Euro. Pri dodávke do zahraničia sa k faktúre musia súčasne pritožiť dve
(2) kópie prepravných dokumentov. Text faktúry musí byt'zostavený tak a faktúra členená tak, aby ju
bolo možné riadne skontrolovat'a jednoznačne porovnat's objednávkou a s dodanými a realizovanými
ýkonmi. Vo faktúre sa musí uviesť: a) jej označenie a číslo, b) čísto a dátum objednávky, c) obchodné
meno a adresu sídta dodávatela a objednávatelll, na ktorú má byt' faktúra zaslaná, d) lČo a lč oprt
dodávatetä a objednávatelä, e) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej stužby (v
prípade, že táto potožka obsahuje privetä údajov, môže byt' pritožená v prítohe ku faktúre ako
neoddelitelhá časť faktúry), f) ak dodávateľ nie je ptatitetbm DPH, poznámku o tejto skutočnosti, g)

označenie banky a čísto účtu (vrátane |BAN a BlC) dodávatelä, v prospech ktorého sa má ptatiť, i) deň
vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej sptatnosti, j) ýšku fakturovanej čiastky bez DPH, ýšku DPH v
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eurách' k) nátežitosti pre účely DPH, najmä dátum zdanitethého plnenia, t) pečiatku a podpis
Vystavovatelä faktúry, o) údaje o skonte, ak boto dohodnuté.

7 .7 Jednostranné započítanie pohtädávky zo strany objednávatelä sa vylučuje do rozsahu, v ktorom to pripúšt'ajú
dispozitívne ustanovenia príslušného zákona. Dodávateľje oprávnený jednostranne si započítat'akúkotVek
svoju poh(adávku voči pohlädávke objednávatela.

7.8 V prípade, že si zmluvné strany dohodnú zádržné, je objednávateľoprávnený zadňiavat'z každej faktúry
vystavenej dodávatetbm z čiastky bez DPH sumu rovnajúcu sa l}íške dohodnutého zádžného. 7ádržné
bude dodávatetbvi vyptatené do 3 dní po ukončení prác na diete. V prípade, že si zmluvné strany dohodnú
dthodobé zádržne tzv. gapnčné, t.j.na účety odstránenia reklamovaných vád zistených v záručnej dobe,
bude táto čast'zádržného vyptatená dodávatelbvi do 14 dní po uptynutí záručnej doby diela.

7.9 Pri narnýšení cien vstupných materiálov ako záktadného vstupného materiálu slúžiaceho na výrobu
asfaltorných atebo betónorných zmesí o viac ako 10% je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovat'
objedriávatet'a. objednávateľ je povinný do 3 dní písomne odsúhtasit' toto naýšenie cien, alebo ho v tejto
lehote odmietnuť. V prípade doručeniu písomného nesúhlasu objednávatetä dodávatelbvi v lehote podlä
predchádzajúcej vety, má dodávateľ právo od zmluvy okamžite odstúpit'a objednávateľ si u neho nebude
nárokovat'žiadne nároky, vrátane nárokov za škody.

7.10 Cenu je možné zmenit'v prípade naviac prác alebo menej prác písomne požadovaných objednávatehm
nad rozsah uvedený v objednávke. Naviac práce budú nacenené pevnými jednotkornými cenami použitými
v objednávke, v prípade nových potožiek bude pevná jednotková cena vopred dohodnutá a odsúhlasená.

7.11 Cetková cena diela uvedená v objednávke je vzhtadom kcharakteru plnenia len orientačná, nakolko
objednávateľzaplatí dodávatelbvi cenu diela zodpovedajúcu súčinu skutočne vykonaného množstva práce
vyžadovaného alebo odsúhlaseného objednávatelbm (písomnou ' formou), vyjadreného v merných
jednotkách a jednotkorných cenách uvedených v objednávke.

8. oDoVzDANlE DIELA, ZÁRUKA A NÁHRADA šxooy

8.í Po riadnom vykonaní diela, príp. jeho ucelenej časti, vyzve dodávateľ objednávatelä k prevzatiu diela
zápisom do stavebného denníku.

8.2 odovzdanie diela sa uskutoční v mieste vykonania diela najneskôr do dvoch pracovných dní od písomnej
uýzvy dodávatelä v stavebnom denníku. o prevzatí dieta bude vyhotovený písomný protokol, ktoý podpíšu
zástupcovia oprávnení konať vo veciach technických objednávatetä a dodávateta. V prípade, že rozsah diela
bude vyžadovat' preberanie dieta v priebehu niekotkých dní, zaväzuje sa objednávateľ dokončit' preberanie
diela najneskôr do piatich pracovných dní od písomnej lnýzvy dodávatetä k prevzatiu diela.

8.3 Ak objednávateľ bude v omeškaní s prevzatím diela, má sa za to, že dodávateľ sptnit svoj záväzok
k odovzdaniu diela najneskôr piaty deň po uýzve k prevzatiu diela uvedenom v stavebnom denníku a že dielo
bolo odovzdané bez vád a nedorobkov, pričom od tohto dátumu začína ptynúť záručná doba a dodávatetbvi
vzniká právo požadovat'zaplatenie celej ceny diela.

8.4 Výskyt drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu dieta k stanovenému účelu, nie je dôvodom,
pre ktoý by objednávateľ bot oprávnený odmietnut' prevzatie ďela. V prípade zistenia vád a nedorobkov
pri preberaní diela budú tieto zapísané V protokole o odovzdaní a prevzatí dieta a bude dohodnutá lehota
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k ich odstráneniu. Ak nebudú tieto drobné vady a nedorobky v dohodnutej tehote dodávatetbm odstránené,
je objednávateľ oprávnený dat' tieto vady odstránit' tretej osobe na náktady dodávatetä.

8.5 Pri odovzdávaní diela odovzdá dodávateľobjednávatelbvi nasledujúce doktady:

a) vyhlásenia o parametroch k asfattovým/ betónoqím zmesiam
b) kópiu stavebného denníka.

8.6 Na vady diela, spôsobené údžbou vozovky, násitným poškodením t'ažkými mechanizmami, účinkämi
dopravy, pokiaľ dopravná zát'až nezodpovedá konštrukcií vozovky, materiálmi rozrušujúcimi cestnú
konštrukciu, sa záruka nevzt'ahuje.

8.7 Dodávateľ nezodpovedá za prípaoné prekopírovanie ditatačných špár na obrusnú Vrstvu.

8.8 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej doby a boti spôsobené živetnými
udalost'ami, napr. v prípade búrtivého vetra, rozsiahtych zrážok spôsobujúcich podmáčanie vozovky a pod.

8.9 Dodávatóľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej doby a boli spôsobené deformáciou
podtožia.

8.10Dodávateľ ručí a garantuje, že jeho plnenie bude poskytnuté riadne, podl'a zmluvy, pričom zodpovedá
právnym predpisom platným v mieste plnenia, uptatňovaným normám objednávatetä, o ktoých bot
oboznámený, príslušným štandardom a bežným a uznávaným technickým pravidlám.

8.1 í Dodávateľ zodpovedá za vady dieta, ktoré existovali v čase jeho dodania objednávatelbvi, ako aj za vady,
ktoré vznikti počas záručnej doby.

8.12Ak objednávateľ prevezme dielo, na ktorom sa objavia počas užívania v čase trvania záručnej doby
akékotVek vady, je povinný ich bezodktadne písomne reklamovať u dodávatelb

8.í3Dodávateľ je povinný bezptatne odstránit'oprávnene reklamované vady na svoje náktady vtehote
najneskôr 30 dní, pokiaľ sa nedohodnú inak.

8.147áručná doba je dohodnutá 24 (dvadsat'štyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť, pokiaľ nie je výslovne
dohodnuté inak, dňom odovzdania diela v zmysle zmluvy objednávatelbvi v mieste dodania podta bodu 8.2
atebo 8.3 tohto čtánku ť. Pokiaľ bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba začína plynút' odo dňa
písomného odovzdania časti dieta podtä bodu 8.2 a 8.3 tohto článku

8.í5Zmluvné strany sa vzhlädom ňa dispozitívnu povahu ustanovenia S 373 obchodného zákonníka dohodli, že
základným predpokladom vzniku zodpovednosti dodávatelä za škodu v ráňci zmluvného vzťahu
vzniknutého na základe zmluvy je úmyselné zavinenie. Zmtuvné strany sa v neposlednom rade dohod[i, že
v súlade s ustanovením S 379 obchodného zákonníka sa za predvídatethú škodu, ktorá sa v prípade
uplatnenia zodpovednosti dodávateta za škodu nahrádza, považuje škoda do ýšky 500,- EUR.

9. SANKCIE A POKUTY

9.í Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s riadnym a úptným dodaním plnenia, je objednávateľ oprávnený
požadovat' od dodávatelä zaplatenie zmluvnej pokuty vo rnýške 0,05% z cetkovej ceny diela, a to za každý
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kalendárny deň omeškania

9.2 Ak dodávateľ neodstráni vady plnenia riadne a včas, objednávatetbvi vzniká právo na zmluvnú pokutu vo
rnýške 0,05% z celkovej ceny plnenia, a to za každý katendárny deň omeškania.

9.3 Právo objednávatelä na zaplatenie zmluvnej pokuty podtb tohto čtánku VoP vzniká voči dodávatehvi
okamihom jej uplatnenia, pričom dodávateľje povinný uhradit'objednávatelbvi zmluvnú pokutu na záktade
písomnej rnýzvy objednáVatetll na úhradu zmluvnej pokuty adresovanej dodávatetbvi.

9.4 Pre prípad omeškania objednávatelä s úhradou ceny diela atebo jej časti sa objednávateľ zaväzuje zaptatit'
dodávatetbvi zmluvnú pokutu vo ýške O,O57o z dtžnej čiastky za každý deň omeškania.

9.5 V prípade neodovzdania staveniska v lehote podtä čt. 3.7 je dodávateľ povinný zaptatit'zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 %z ceny diela za každý deň omeškania.

9.6 Splatnosť zmluvných pokút je 14 dní od doručenia faktúry druhej zmluvnej strane

í0. PRECHoD NEBEZPEČENSTVAšrooy A VLASTNíCKEHo PRÁVA

'l0.1 Vlastnícke právo k dielu dodávatelä, resp. k jeho časti, prechádza na objednávatela jeho dodaním
objednávatelbvi v mieste dodania.

10.2 Nebezpečenstvo škody na plnení prechádza na objednávatelä okamihom preukázatethého prevzatia
dieta objednávatetbm. Aptikáciu ustanovenia S 457 a S 4ó0 obchodného zákonníka týmto zmluvné strany
ýslovne vytučujú.

1 í. PolsTENlE zoDPoVEDNosTl zA šKoDU

11.1 Dodávateľ má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenÚ svojou činnost'ou.

í2. MLČANLlvosŤ

12.1 objednávateľ je povinný zachovávat' mlčanlivosť o všetkých zátežitostiach, podmienkach, okolnostiach
a obsahu zmluvy, týchto VoP a iných dokumentov uzatvorených medzi zmluvnými stranami alebo
vyhotovených v súvislosti s ptnením zmluvy a všetkých úkonov, ktoré predchádzati ich uzatvoreniu'
najmä, avšak nie s obmedzením, o duševnom vlastníctve dodávatetä (napr. autorských právach,
prípadných vynálezoch, patentoch, dizajnoch, ochranných známkach, a pod.), jeho uýrobných
technikách, lT a iných technotógiácir, počítačolých programoch a dátach, majetku, stave aktív a pasív,
finančnej kondícii, uzavretých zmluvách, analýzach, štúdiách, business plánoch, projektovej
dokuméntácii, všetkých skutočnostiach obchodnej, ýrobnej, technickej, finančnej atebo akejkolVek
inej povahy súvisiace s podnikom dodávatelä, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu
alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v prístušných obchodných kruhoch, v ktoých dodávateľ pôsobí
alebo bude pôsobiť, bežne dostupne a ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podta S 17
obchodného zákonníka, ako aj o všetkých iných skutočnostiach a informáciách obchodnej, vrýrobnej,
technickej, finančnej atebo akejkotVek inej povahy súvisiace s podnikom, podnikaním alebo inou
činnost'ou dodávatela, ktoré nie sú predmetom obchodného tajomstva podtä S 17 obchodného
zák'onníka, avšak, podtä vôte dodávatela majú byt'utajené, vrátane, avšak nielen, všetkých obchodných
záznamov, pravidiel, potitiky, postupov, know how, skutočností a informácií týkajúcich sa procesov'
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technológií, účtovných ýkazov, informácií o obchodných partneroch, dodávatetbch a zákazníkoch,
strategických plánoch, marketingoých a predajných aktivitách a zámeroch a cenovej potitike (d'alej ten

,,Dôverné informácie"). objednávateľ je zároveň povinný zabránit' zneužívaniu a úniku Dôverných
informácií, najmä je povinný tretej osobe neoznamovat', nekopírovat', nereprodukovat', nerozširovat',
nesprístupňovat'alebo pre takúto osobu a/alebo pre seba nevyužívat'Dôverné informácie dodávatetä.

13. PRÁVA DuŠEVNÉHo VLASTNíCTVA

ĺ3.í objednávateľ sa zaväzuje neporušovať a neohrozovat'žiadne práva duševného vtastníctva dodávatelä
a/alebo akejkotVek tretej osoby, pričom objednávateľje povinný ptniť všetky a akékotVek povinnosti a
záväzky týkajúce sa duševného vlastníctva.

14. PosŤÚPENlE A PREVoD PRAV A PoVlNNosTí

14.1 objednávateľ nie je oprávnený postúpit'a previest' práva a povinnosti zo zmluvy na tretiu osobu.

14.2 Dodávateľje oprávnený v plnom rozsahu postúpiť a previest'práva a záväzky zo zmluvy na tretiu osobu
bez predchádzajúceho písomného súhtasu objednávatelb.

14.3 V sútade s S 525 ods. 2 zákona č.40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (d'atej
len ,,občiansky zákonník"), bez súhlasu dodávatetä nie je objednávateľ oprávnený svoje pohtädávky
voči dodávatetbvi postúpit' tretej osobe,'založit' ich alebo z nich urobiť predmet právnych úkonov
(factoring).

ĺ5. VYsslA Moc

í 5.1 Vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v sptnení
akejkolvek jej povinnosti zo zmluvy, ak takúto prekážku nemohla povinná strana predpoktadať alebo
predvídat's primeranou mierou vynaloženého úsilia, a to ku dňu uzavretia zmluvy atebo kedykotVek
neskôr v priebehu ptn'enia zmluvy. Na účety zmluvy sa za vyššiu moc považujú najmä nasledujúce
prekážky: vojna, revolúcia, pôsobenie prírodných živtov a javov, opakované demonštrácie, pandémie
atebo epidémie ochorení, dopravné embargo, zákaz pohybu, zákaz pobytu, zákaz cestovania, generálny
štrajk, opatrenia a príkazy orgánov verejnej moci a pod. Zmluvné strany sa d'atej dohodli, že vyššou
mocou sa pre účety zmtuvy rozumie aj situácia, ak prekážky podtä tohto odseku nastali u ktoréhokolVek
subdodávatetä dodávatetb, ktorého dodávateľ v súlade so zmluvou alebo so zákonom použil na plnenie
zmluvy atebo jej časti, v dôstedku čoho subdodávateľ dodávatelä, a teda dodávateľ, nie je schopný
poskytnúť riadne alebo včasné plnenie zm[uvy. Pre vytúčenie pochybností, neschopnost'plnit'peňažné
záväzky z akéhokolVek dôvodu nemôže byt' nikdy považované za dôýod vyššej moci, a to ani vtedy ak
vyššia moc vyvolala platobnú neschopnosť atebo iné obdobné nástedky.

15.z Zmluvná' strana, ktorá sa vyššej moci dovotáva, je povinná písomne (e-maitom) informovať druhú
zmluvnú stranu o existencii okolnosti vyššej moci, a to najneskôr do72 hodín, kedy sa o jej existencii
dozvedela. Toto oznámenie musí obsahovať údaje o vzniku a druhu tejto okolnosti a jej dopady či
predpokladané dopady na plnenie zmluvy dotknutou zmluvnou stranou, resp. uvedenie, že dopady nie
je možné v čase oznámenia dobre zistit's príslušným odôvodnením.

15.3 Po dobu trvania vyššej moci nie je dotknutá zmluvná strana v omeškaní s plnením svojich povinností zo
zmtuVy, ak je omeškanie dôstedkom vyššej moci, a nezodpovedá druhej zmluvnej strane za vzniknutú
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škodu. Zmluvné strany sa ýslovne odchylne od S 300 obchodného zákonníka dohodti, že porušenie
povinnosti zmluvnej strany zabezpečenej v zmluve zmluvnou pokutou v dôstedku vyššej moci zbavuje
povinnú zmluvnú stranu povinnosti zmluvnú pokutu ptatit' v rozsahu, resp. po dobu, po ktorú dôvod
vyššej moci trvá a bráni splneniu povinnosti'

15.4 Termíny plnenia podtä akýchkotVek ustanovení zmluvy vrátane jej prítoh sa o trvanie vyššej moci
automaticky posúvajú. Posun termínov v zmysle relevantných ustanovení zmluvy atebo jej prítoh
v dôsledku vyššej moci bude zmluvnými stranami potvrdený písomným dodatkom ku zmluve,'a to
najneskôr do 5 dní od pominutia trvania vyššej moci.

ĺ5.5 Bez ohladu na akékolVek iné dojednania vzmluve sa zmluvné strany výstovne dohodli, že pokiaľ
v súvislosti s akýmikotVek aptikovatethými všeobecne záväznými predpismi prijatými orgánmi verejnej
moci v súvislosti s existenciou ktoréhokolvek dôvodu vyššej moci (bez ohtadu na formu a právnu silu
týchto predpisov) vzniknú dodávatetbvi v súvistosti s činnosťou podtä zmluvy náktady navyše oproti
nákladom pôvodne zahrnutým v zmluve, resp. oproti pôvodne predpokladaným náktadom na splnenie
zmluvy (všetko vrátane príloh zmluvy - rozpočtu a/alebo cenovej ponuky), zaväzuje sa objednávateľ
takéto preukázané a vyúčtované náktady dodávatelbvi uhradit'.

í 5.6 Ak vyššia moc bude trvať viac ako 6 mesiacov bez prerušenia, ktorákotVek zo zmluvných strán má právo
od zmluvy odstúpiť; právo odstúpiť od zmluvy musí zmluvná strana využiľ najneskôr do pominutia
trvania vyššej moci, inak toto právo zinluvnej strane zaniká.

16. UKoNčENIEZMLUVY

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončit', resp. že zmluva zaniká, nasledovne:

16.1.1 ak došlo k uzavretiu zmluvy na dobu určitú, tak uptynutím tejto doby, ak zo zmluvy výstovne
nevyplýva inak,

16.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán,
16.1.3 odstúpením objednávatelb od zmluvy podtä ods. 'l6.3 týchto VoP,
16.1.4 iným spôsobom určeným v týchto VoP a/atebo v zmluve a/atebo prístušných všeobecne záväzných

právnych predpisoch.

16.2 Zmluvu je možné vypovedať ktoroukolVek zmluvnou stranou, pričom rnýpovedná lehota je pätnást'(15)
kalendárnych dní a začína ptynút'od '|. dňa nastedujúceho po dni, v ktorom bola písomná ýpoved'druhej
zmluvnej strane doručená.

16.3 Dodávateľ je oprávnený odstúpit' od zmluvy ako celku alebo čiastočne pri objednávatetbvom
podstatnom'porušení niektorej z jeho povinností alebo v prípadoch určených v zmluve a/alebo v týchto
VoP, a to bez stanovenia dodatočnej lehoty na splnenie porušenej podstatnej zmluvnej povinnosti.
V prípade nepodstatného porušenia povinností je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle
prístušných zákonných ustanovení. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároký dodávatetä vyptýľajúce zo
záruky a vád plnenia, nároky na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, atebo iné nároky, ktoých
podstata vznikla pred odstúpením od zmluvy.

16.4 V rozsahu, v akom to pripúšľajú dispozitívne Ustanovenia právnych predpisov, sa zmluvné strany dohod[i,
že právo objednávatetä odstúpiť od zmluvy sa vytučuje. V prípadoch, v ktoýh objednávatetbvi vzniká
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právo na odstúpenie, je objednávateľ povinný pred odstúpením bezodktadne písomne oznámiť
dodávatelbvi dôvody pre odstúpenie a zároveň mu poskytnúť primeranú tôhotu na nápravu, ktorá
nemôže byť kratšia, než tridsat' (30) katendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia; objednávateľ je
oprávnený odstúpit'od zmluvy až po márnom uplynutí predmetnej lehoty.

17. zÁvEREČNÉUSTANoVEN|A

17.1 Ak sa niektoré z ustanovení týchto VoP stane neúčinným, neplatným, alebo nevykonatelhým, nie je
platnosť, účinnost', ani vykonatelhost'ostatných ustanolení týchto VoP dotknutá.

17 .2 objednávateľ a dodávateľ sa dohod[i, že všetky vzájomné právne vzťahy založené alebo súvisiace so
zmluvou sa budú riadit'slovenským právom, najmä obchodným zákonníkom, ako aj inými prístušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom zmluvné strany týmto vytučujú použitie kotíznej
normy' ktorá by určovala ako rozhodné právo iné právo, než právo Slovenskej repubtiky.

17.3 Spory vyptývajúce zo záväzkového vzťahu medzi objednávatelbm a dodávatelbm budú zmluvné strany
riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade
neúspešnosti zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na vecne a miestne prístušnom súde
Slovenskej republiky.

17.4 Dodávateľvyhlasuje, že bol oboznámený s Kódexom správania pre obchodných partnerov dostupnými na
https: / / porr. sk/én / business-partners/ a bude dodržiavat' uvedené zásady.

17.5 Dodávateľ týmto potvrdzuje, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so všeobecným
nariadením Európskeho parlamentu a Rady GÚ) 2o16l679 o ochrane osobných údajov (d'atej ten ,,GDPR')
a zákonom č.18l20187. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov.

17.6 Dodávateľvyhlasuje, že bot oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov dostupnými na
https://porr.sk/en/business'partners/ a zároveň bot úptne a zrozumitelhe informovaný o rozsahu, úče[e
a d'alších podmienkach spracúvania a uchovávania osobných údajov, ktoré objednávateľ spracúva v
súlade so zákonom č. 18ĺ20187. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a GDPR.

17.7 Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb je dobrovolhé, avšak ich neposkytnutie môže mat' za
následok nemožnosť riadneho plnenia zmluvy a povinností z nej vypttivajúcich.

17.8 V prípade, ak sú zmluva a / alebo tieto VoP vyhotovené dvojjazyčne, slovenské znenie má prednosť

17.9 Tieto VoP sú účinné odo dňa 01.05.2021.

V Bratislave/ln Bratislava, dňa/on 23.04.2021
V mene/On behatf of PORR s.r.o.:

lng. la lng. Martin Hanáček, MBA
Konateľ/ Executive ManagerKonateľ/ Executive Manager
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