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VšEoBEcNÉ oBcHoDNÉ PoDMlENKY
1oooÁvrv;

PORR s.r.o.

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (d,atej ten

''VoP") spoločnosti PORR s.r.o., so sídtom Mtynské Nivy 49, 821
09 Bratislava, lčo: 36 667 1o2, zapísanej v obchodnom registri
okresného súdu Bratistava l, oddiet: Sro, Vtožka čísto: 42018/B
(d'atej ten ,,objednávatel',.) sa vzťahujú na všetky dodávky tovaru
a prác, poskytovanie akýchkolVek stužieb, či vykonávanie
akýchkotVek ĺných činností (d'atej ten ,,plnenie''), ktoré sú pre
objednávatetä reatizované tretbu osobou (d'atej ten

''dodávateľ")'1.2 Tieto VoP tvoria neoddetĺtethú súčasť
zmlúv/objednávok uzatváraných medzi objednávatetbm a
dodávatetbm a ptatia v plnom rozsahu, pokiaľ neboto v
jednottĺvej zmIuve pisomne dohodnuté inak (d'atej ako
,,zmluva"). V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou
vzájomných práv a povinnostĺ objednáVatetä a dodávateta
obsiahnutou v týchto VoP a v samostatnej zmluve, majú pred
znením VoP prednosť dojednania zmtuvných strán obsiahnute v
zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania. V prípade
rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a
povinností objednávatetä a dodávatetil obsiahnutou v zmluve a
v ponuke a/a(ebo dokumentácii dodáVatetä, majú prednosť
dojednania obsĺahnuté v zmtuve.
ĺ.3 objednávateľ a dodávateľ sa v sútade s ust.9 262 ods. 1

zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (d'atej ten ,,obchodný zákonnĺk,.) dohodti, že ich
vzájomné vzťahy týkajúce sa dodania plnenia sa budú spravovať
vždy ustanoveniami obchodného zákonníka a s ohladom na
členstvo objednáVatetä V schéme Európskej únie pre
envĺronmentálne manažérstvo a audit (d,a(ej ten ,,EMAS''), ate aj
legislatívou súvisiacou s EMAS, aptikovatethou v rámci Európskej
únie a Stovenskej repubtiky a v súlade s internou dokumentáciou
objednávatetä týkajúcou sa ochrany životného prostredia'
vrátane ptatnej environmentátnej potitiky objednávatetll
dostupnou na webovej stránke
https: / / porr.sk/en /companv/certĺfications/'

1. ÚvootĺÉ USTANoVEN|A

Z. UZAWORENIE ZMLUVY

PORR s.r.o.
Mtynské Nivy 49
SK-821 09 Bratislava 2
Tel. +421 (0)2 58 107 001
office@porr.sk

2.1 Návrh dodávatetä na uzatvorenie zmtuvy (dätej ten
,,ponuka'') adresovaný objednávatetbvi nemá za nástedok vznik
záväzkoveho vzťahu medzi objednávatetbm a dodávatetbm,
pričom údaje uvádzané dodávatetbm v cennĺkoch, ponukoých
tistoch, ako aj v iných dokumentoch a podktadoch, najmä v
nákresoch, náčrtoch a technických podkladoch (napr' rozmerové
a hmotnostné podmienky) majú ten orientačný charakter a
záväznými sa stávajú ten v prípade ich vyistovného písomného
potvrdenia obj ednávatetbm.

2.2 Podaním ponuky dodávateľ neodvolatelhe uznáva, že
je schopný zabezpečiť bezchybne ptnenie v sútade so zmtuvnými
povinnosťamĺ, predloženou ponukou a všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
2.3 Plnenie, ktoré dodávateľ ponúka objednávatetbvi,
musí v každom prípade zahŕňať všetky potrebné materiáty,
potrebne nástroje, pomocné práce, ako aj všetky potrebne
pracovné úkony a/atebo {kony' ktoré patria a/alebo sú
potrebné k rozsahu ptnenia podtä technickej dokumentácie a sú
potrebne na kompletne splnenie zmluvy, atebo vyptývajú zo
zaužĺvanej obchodnej praxe V stavebníctve aj ked' nie sú v
zmluve, vo výve na predtoženie ponuky a/alebo súťažných
podktadoch v1i's(ovne uvedené.
2.4 Prijatie ponuky dodávateta nadobudne účinnosť v
okamihu preukázatelhého doručenia písomnej objednávky zo SAP
alebo akceptačneho listu, ktoých prítoha sú VoP,
objednávatetbm. objednávateľ môže objednávku atebo
akceptačný list zaslať aj prostredníctvom e_mailu' za uzavretie
zmluvy za podmienok podta týchto VoP sa považuje aj okam.ih
poskytnutia plnenĺa dodávatetbm, za podmienky, že
objednávateľ toto p(nenie prĺjme s úmystom ho použiť.
2.5 V prípade, ak ptnenie poskytnute dodávatetbm bude
predmetom zákazky vo verejnom obstarávaní, dodávateľ sa
zaväzuje poskytnúť objednávatetbvi všetku a akúkotVek
súčinnosť tak, aby botĺ sptnene všetky podmienky, požiadavky,
záväzky a povinnosti podlä prístušných všeobecne závaznýén
právnych predpisov v oblasti verejneho obstarávania (najmä
podtä ust. 5 41 zákona č. 343t2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskoršĺch
predpisov d'atej ako ,,zvo"). Dodávateľ V takomto prípade
vyhtasuje a potvrdzuje, že je subjektom zapísaným v Registri
partnerov verej ného sektora.
2.6 Zmeny alebo doptnenia týchto VoP sú ptatné a účĺnne
len v prípade, že boti pisomne potvrdené objednávatetbm,
pričom objednávateľ a dodáVateľ sa dohodti, že objednávateľ je
oprávnený jednostranne zmeniť tĺeto VoP a takúto zmenu
oznámiť dodávatelbvi a dodávateľ je povĺnný sa s takto
zmenenými VoP oboznámiť. Požiadavke formy oznámenia
zmeny VoP vyhovuje aj potvrdenie a/atebo oznámenie
objednávatetä prostredn íctvom zverej nenia na web stránke.

3. čĺs ptHeNlĺ

3:í Predčasne ptnenie dodávatetä vyžaduje ýslovný
písomný sÚhtas objednávatelä, pričom objednávateľ nie je
povinný prerziať takéto predčasne plnenie a ani reatizovať
akékotVek úkony s tým spojené. Dodávateľ pri akomkotVek druhu
nedodržania času pLnenia (predčasne alebo oneskorene ptnenie)
v súlade so zmluvou je povinný nahradiť objednávatetbvi škodu,
ak vznikla; ine práva a nároky objednávatetä tým nie sú
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dotknute.
3.2 V prípade, že objednávateľ zhotovuje dieto, ktorého
súčasťou je plnenie, pre tretĺu osobu, t.j. konečným užívatetbm
resp. vtastníkom diela je iná osoba ako objednávateľ (d'atej ako
,,investor''), dodávateľ týmto prehlasuje, že si je vedomý
skutočnosti, že objednávateľ je voči dodávatetbvi oprávnený na
ýkon všetkých práv a nárokov, ktore podtä zmluvy uzatvorenej
medzi investorom a objednávatelbm ( d'atej ako ,,hlavná
zmluva") Vo vzťahu k plneniu patria investorovi Voči
objednávatetbvi, a to v rovnakom rozsahu ako je oprávnený ich
vykonáVať investor voči objednávatetbvi; a všetky práva a nároky
investora, na vykonanie ktoých je povinný objednávateľ voči
investorovi sa stávajú pre dodávatelä záväznými oznámením
objednávatetä.
3.3 Dodávateľ podpisom VoP prehtasuje, že je v ptnom
rozsahu oboznámený so zmluvnými, technickými a ostatými
podmienkam'i najmä sankciamĺ hlavnej zmtuvy, vrátane jej
dodatkov a príloh, tak ako boli zverejnené na webovom sídle
https: / /www.crz. gov.sk a týmto porozumel.
3,4 Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať
objednávatetä o akýchkolVek udalostiach atebo okolnostiach,
ktoré majú Vptyv na plnenie záväzkov vyptývajúcich z
uzatvorenej zmluvy.

4. MIESTO PLNENIA

4.1 Mĺesto dodania plnenĺa je sídto objednávatelä, ak sa
objednávateľ a dodávateľ nedohodnú ĺnak.
4.2 Ak sa plnenie uskutočňuje zaslanim zásietky, tak sa
zásieIka odosieIa podtä pokynov objednávatelä. objednávateľ je
až do dňa odoslania zásietky oprávnený meniť adresu dodania,
pričom znáša prípadné vedt'ajšie náktady, ak preukázatethe
vznĺknú v priamej súvislosti s takouto zmenou adresy. Výiadané
zásietky podt'a toho ustanovenia nemajú za nástedok prechod
nebezpečenstva škody na veci a vlastníckeho práva v zmyste ust.
5 455 obchodného zákonníka. Pre prechod nebezpečenstva
škody na veci a vlastníckeho práva ptatí čt. 9 týchto VoP'
4.3 Spolu s plnením dodávateľ dodá na vlastné náktady a
zodpovednosť aj všetky potrebne dokumenty spojené s plnením
a jeho dodanĺm podtä požiadavky objednávateta a to najmä:
dodací [ist, záručný list, vyhtásenie o parametroch resp.
obdobný doklad preukazujúci kvatĺtu použitých materĺátov podt'a
zákona č.133/2013 z'z. o stavebných rnj'robkoch a o zmene a
doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov,
technotogický postup zapracovania, havarijný ptán, osvedčenĺa/
certifĺkáty autorizovaných osôb'
4.4 Dodávateľ musi pri dodaní plnenia objednávatetbvi
včas zaslať e-mailom informáciu o dodani, v ktorom musí byť
presne uvedená identifikácia plnenia'
4.5 Vo všeobecných expedičných dokumentoch sa musí
uviesť číslo SÁP objednávky, resp. čislo zmtuvy, náktadové
stredisko, dátum, množstvo, technické označenie ptnenia a iné
potrebné pokyny.
4.6 Ak sa dodávka plnenia uskutočňuje prostredníctvom
'iného subjektu alebo prepravcu' potom sú aj títo povinní
uvádzať SAP čísto objednávky resp. zm[uvy' náktadové
stredisko, pričom za zabezpečenie splnenia tejto povinnosti je

zodpovedný dodávateľ. Ak je potrebne Vrátĺť obato\^i materiál
dodávatela, expedične doktady musia o tom obsahovať
zodpovedajúcu poznámku.

5. SPOSOB PLNENIA

5.ĺ Dodávateľ je povinný poskytnúť plnenie riadne bez
akýchkotVek vád a nedorobkov, kompletne, podtä štandardov
kvatity, spôsobom, v mnoŽstve, akosti a vyhotovení v sútade so
zmluvou a prístušnými všeobecne záväznými právnymi a
technickými predpismĺ. Dodávateľ poskytuje ptnenie podtä
požiadaviek objednávatetä, ktoré môžu byť ustanovené
technickýmĺ podktadmĺ objednáVatetä a/alebo aj pokynmi cez e-
mail. Dodávateľ je povinný poskytovať plnenie ýtučne
prostredníctvom certifikovaných nástrojov a s ohlädom na vysoké
kvalitatívne štandardy, technické normy a ptatné zákony
Slovenskej repubtiky. V prĺpade, že dodávateľ sa odchýti od
dohodnutej kvality, má povinnosť bezodkladne o tom informovať
objednávatetä a Vykonať všetky kroky smerujúce k náprave.
5.2 Pre určenie dodaného množstva je rozhodujúce
zistenie objednávateta pri prevzatĺ. Pri čiastočnom ptnení je
objednávateľ oprávnený čiastočné plnenie využívať ešte pred
ukončením cetej dodávky plnenia bez toho, aby tým akýmkotVek
spôsobom uznal, že plnenie sa uskutočnilo v sútade s
podmienkami zmIuvy.
5.3 Dodávatet', jeho zamestnanci a zmluvní partneri sú
povinní dodžiavať všeobecne záväzné právne predpisy
upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia prĺ práci a schvátený
Ptán BOZP, Plán ochrany životného prostredia a Plán odpadového
hospodárstva, kontrolno _ skúšobný ptán upravujúce pomery na
mieste ptnenia.

5.4 Dodávateľ má povinnosť zabezpečiť na vlastné náktady
a nebezpečenstvo, aby všetky prvky mechanizmov a strojné
zariadenĺa použĺté pri ptnenĺ sptňati požiadavky bezpečnej
prevádzky (najmä bezpečnosť a ochrana žĺvota a zdravia prĺ práci
a majetku osôb).
5.5 Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomneho súhlasu objednávatetä poveriť poskytnutĺm plnenia
atebo akejkotVek jeho časti tretiu osobu (subdodávatetä). Ak
dodávateľ poverí tretiu osobu (subdodávatela) vykonaním pInenia
atebo akejkotVek jeho časti v súlade s týmto odsekom VoP, je
dodávateľ povinný zabezpečiť, aby táto tretia osoba
(subdodávateľ) sp(ňat všetky podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podlä ust. s 32 zvo a čĺnnosti vyžadovane
zmluvou a/alebo prístušnými všeobecne záváznými právnymi
predpismi. Pri poskytnutí plnenia treťou osobu zostáva
dodávatetbvi zodpovednosť v zmysle zmluvy v plnom rozsahu
zachovaná.
5.6 Dodávateľ je povinný sp(ňať podmienky vyžadované
slovenskými právnymi predpismi a neporušovať zákaz
nelegálneho zamestnávania a netegátnej práce, ku ktorému
dochádza ne/splnenĺm podmienok, ktoré sú definované v S 2
zákona č. 8212005 o netegátnej prácĺ a netegátnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'atej ako ,,zákon č.8212005"). V zmysle g 7b(6)
zákona č. 82/2005 z. z' je dodávateľ na požiadanie
objednávatetä povinný kedykolVek bezodkladne poskytnúť v
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nevyhnutnom rozsahu doktady a osobné údaje íyzických osôb,
prostredníctvom ktoých objednávatetbvi dodáva prácu atebo
poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ
mohol skontrolovať, či dodávateľ neporušuje zákaz netegátneho
zamestnáVania. V prĺpade, že dodávateľ poruší zákaz
vykonávania netegátnej práce a netegátneho zamestnávania a v
súvislosti s tým a/atebo v dôstedku toho bude objednávatetbvi
lnšpektorátom práce utožená pokuta v zmyste 5 7b ods. 5 a 8
zákona č. 82/2005 7.Z', je dodávateľ povinný nahradiť
objednávatetbvi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku tejto sankcie
vznikla. Nárok na náhradu škody podt'a predchádzajúcej vety sa
vzťahuje najmä, nie však ý[učne, na prípad utoženia pokuty za
porušenie zákazu prijať prácu atebo stužbu, ktorú na záktade
zmluvy dodáva alebo poskytuje dodávateľ prostrednictvom
fyzickej osoby, ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva'

6. CENA PLNENIA

6.1 V pochybnostiach (najmä ak zmluva neobsahuje žiadne
osobitné úpravy o cene) sa rozumie cena uvedená v ponuke
vrátane nadčasov, štandardného obatu s dodaním na miesto
určenia na náklady a riziko dodávatetä, vrátane poplatkov
súvisiacich sdoručením a prípadnej dane z pridanej hodnoty,
ako aj všetkých ostatných daní a poptatkov týkajúcich sa
dodávatel'a a/alebo predmetu ptnenia.
6.2 Pod štandardným obatom sa rozumie, že predmet
plnenia sa musí zbaliť tak, aby bot obat spotähtiý a zodpovedal
zvolenému spôsobu prepravy. obaty, nádoby a pod. prechádzajú
do vlastníctva objednávatetä, ak objednávateľ neurčí inak.
Balenie sa musí vykonať starostlivo, s prihtiadnutím na všetky
riziká prepravy.
6.3 Äoznam plnenia na obale' nápisy, prívesky s etiketou a
pod. musia zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu dodaných
predmetov a možnosť jednoznačného stanovenia množstva.
6.4 7a zmluvne realizované dodávky ptnenia je
objednávateľ povinný uhrad'iť faktúru v tehote sptatnosti' Ak
lehota splatnosti nebola dohodnutá v konkrétnej zmluve,
splatnosť faktúry je šesťdesiat (ó0) katendárnych dní odo dňa
doručenĺa faktúry v elektronickom formáte .pdf vytučne na
doručovaciu e-maiIovú adresu objednávatetä : faktury@porr. sk.
ó.5 Ptatby sa povaŽujú za vykonané včas, ak ich
objednávateľodošle zo svojho sĺd[a, resp. dá prĺkaz na ich prevod
najneskôr v postedný deň dohodnutej ptatobnej tehoty.
6.6 Miestom plnenia ptatby je sídto objednávateta.
6.7 Faktúra daňoý doktad musí obsahovať okrem
nátežitostí podtä ust. 9 74 zákona č. 222/2oo4 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty predpisov v znení neskorších predpisov (d'atej
ako ,,zákon č.222l2oo4") a nátežĺtostí účtovného doktadu v
zmysle zákona č. 431 l2o02 Z. z. o účtovníctve v znenĺ neskorších
predp'isov' aj nasledovné údaje:

. v prĺpade, že dodávateľ nie je ptatcom DPH, doptniť
poznámku o tejto skutočnostĺ,

. číslo zmluvy, objednávatetbm pridetene čísto SAP
objednávky, resp. zm[uvy, náktadové stredisko a čísto
stavebného objektu

. označenie banky a číslo bankoveho účtu (oznámeného
podtä ust. S 6 zákona č. z2z/z004), na ktoý sa má

platiť'
o ýšku zádržneho bez DPH.

6.8 objednávateľ má zavedený automatický prĺjem
elektronických faktúr, ktoý umožňuje zasielanie faktúr nitučne
na e-mailovú adresu objednávatelä: faktury@porr.sk, s čím
objednávateľ v zmysle ust. 9 71 ods' 1 písm. b) zákona
č. 22212004 súhtasĺ za podmienky, že faktúra sp(ňa podmienky
dohodnuté v zmtuve. objednávateľ a dodávateľ berú na vedomie,
že elektronĺcká faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v
papierovej forme ak spÍňa nátežitostĺ podtä prístušných právnych
predpisov. Faktúra v papierovej forme nebude Objednávatetbm
akceptovaná. objednávateľ a dodávateľ sa dohodti na tom, že
doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu
objednávatetä považujú za predloženie a doručenie Vyúčtovania
za dodávatelbm poskytnuté ptnenia' Elektronická faktúra sa
považuje za doručenú v deň jej doručenia do e-maitovej schránky
objednávateta'
6.9 Elektronicke faktúry (prípadne aj s pritohami) sa
dodávateľ zaväzuje zasielať qitučne na vyššie uvedenú e-maitovú
adresu pre príjem elektronických faktÚr, a to nastedovným
spôsobom:

. vždY ako príloha e-mailovej správy vo formáte
pdf, pričom nemusí byť elektronicky podpísaná a
pdf faktúra nesmie byť komprimovaná,

. názov predmetu e-mailovej správy a pritoŽeného
súboru pdf. musia obsahovať slovo ,,Faktura",
prípadne,,lnvoice",,,Rechnung",,,Dobropis,.
a podobne,

. v rámci jedného e-mailu môže byť zaslaná ĺba
jedna faktúra, resp. faktúra s prílohou,

o príloha k faktúre musi byť uložená V samostatnom
pdf. súbore t.j. oddetene od íaktúry a do názvu je
potrebné doptnĺť slovo ,,Pri[oha" alebo
,,Attachment",

e E-mail s elektronĺckou faktúrou a prílohami
nesmie presiahnuť velkosť 15MB,

l E-mailová schránka, z ktorej budú odosĺetane
faktúry do vyššie uvedenej e-maitovej schránky
pre doručovanie elektronických faktúr, musĺ
umožňovať prijímanie e_mailov,

. V prípadoch, ked'faktúra neobsahuje zákonné či
dohodnuté nátežitosti a/alebo nebota
akceptovaná v schvalbvacom procese
objednávatel'a, bude vrátená s uvedením dôvodov
elektronicky späť dodávatetbvi do e-mailovej
schránky, z ktorej bola odoslaná. Porušenie tejto
povinnosti nezakladá dodávatetbvi žiadne práva.

6.ĺ0 Faktúra, ktorá bude elektronicky zastaná e-mailom
do inej e-mailovej schránky ako je vyššie uvedená, nebude
považovaná za doručenÚ objednávatetbvi riadne a včas.
6.11 E'mailová adresa, z ktorej bude prichádzať do
emailovej schránky pre doručovanie elektronických faktúr
nevyžiadaná pošta 1SPAM;, bude v systéme objednávatetä
zabIokovaná.
6.12 Kontaktný e-mail objednávatetä pre riešenie
technických otázok elektronického doručovania faktúr je it-
Porr@Porr.cz.
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6.ĺ3 V sú(ade s ust. S 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 zb.
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (d'atej ten

''občiansky zákonník"), bez súhtasu objednáVatetb nie je
dodávateľ opráVnený svoje pohtädávky voči objednávatetbvi
postúpiť tretej osobe, zatožiť ĺch atebo z nich urobiť predmet
právnych úkonov (factoring).
6.14 Jednostranné započĺtanie pohtädávky zo strany
dodávatetä sa vylučuje do rozsahu, V ktorom to pripúšťajú
dispozitívne ustanovenia prístušného zákona. objednávateľ je
oprávnený jednostranne si započítať akúkotVek svoju pohtadávku
voči pohtadávke dodáVatetä.
6.15 Ak dodávateľ nie je schopný vykonať ptnenie včas atebo
v požadovanej kvalite atebo jeho časti a tieto práce, dodávky
a/alebo 4ikony vykonal atebo prĺspet k ich sptneniu
objednávatet', je objednávateľ oprávnený s tým spojené náktady
po ich vyčístení jednostranne započítať na sptatné atebo
nesplatne poh tädávky dodávatetä.
6.16 Pohtädávky dodávatetä, ak nie je určené
objednávatetbm inak, sa započítavajú prednostne na úhradu
istiny pohtädávky a až následne na úhradu zmtuvných pokút a
úrokov z omeškanĺa a d'alšieho prístušenstva pohtädávky.
6.17 Ak je dojednané v zmluve, objednávateľ je oprávnený
zadžiavať dodávatetbvi ptatby z dohodnutej ceny vo výške
uvedenej v zmluve za účelom zabezpečenia zäväzku dodávatetä
na riadne a včasné ptnenie (d'atej ten ,,zádržné..).Toto
dojednanie ptatí aj v pripade ukončenia zmluvy z akéhokotVek
dôvodu.
6.18 objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného
najmä nároky z vád plnenia, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu
škody, dodatočné náktady a straty objednávatetä ptynúce z
nedodržania doby plnenia dodávatetbm, a akekotVek ine nároky
voči dodávatetbvi.
6.19 Prvá časť zádržneho, pokĺaľ nebude použitá
objednávatetbm, bude uvothená na písomnú žiadosť dodáVatetä
do 90 dní po riadnom protokotárnom odovzdaní ptnenĺa' Druhá
časť zádržného, pokiaľ nebude použitá objednávatetbm, bude
uvolhená na písomnú žiadosť dodávatetä po uptynutí záručnej
doby ptnenia.

7. ZÁRUKA

7.1 Dodávateľ ručí a garantuje, že jeho plnenie bude
poskytnute riadne, podla zmluvy, pričom zodpovedá právnym
predpĺsom ptatným v mieste plnenia, uptatňovaným normám
objednávatetä, príslušným štandardom a bežným a uznávaným
technickým pravidtám (sTN, sTN-EN a ine). Dodávateľje povinný
preveriť vhodnosť noriem, smerníc a iných predpisov
uplatňovaných pre plnenie podľa zmtuvy a objednávatetä ešte
pred realizáciou plnenia v prípade potreby bezodkLadne pisomne
a so zdôvodnením upozorniť na prekážky brániace riadnemu
sp[neniu zmIuvy (povinnosť Varovať).
7.2 Dodávateľzodpovedá za vady plnenia, ktore existovati
v čase jeho dodanĺa objednávatetbvi, ako aj za vady, ktoré
vznikli počas záručnej doby'
7.3 objednávateľ môže v rámci zodpovednosti dodávatetä
za vady bez dodžania určĺteho poradia podtä vtastného
uváženia požadovať najmä opravu, ýmenu ptnenia za náhradne

a funkčné, opakované poskytnutie plnenia, dodanie
chýbajúceho plnenia, zníženie ceny (poskytnutie ztävy) atebo
odstúpenie od zmluvy. Dodávateľ je povinný vybaviť rektamáciu
objednávatetä ihned', v odôvodnených prípadoch možno
reklamácĺu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie
trvať dthšie ako tridsat'(30) dní odo dňa uptatnenia rektamácie'
Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný
doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uptatnenia
reklamácie. Vady ptnenia je dodávateľ povĺnný odstrániť na
Vlastné náklady, vrátane náktadov na htädanie chyby, na
montáže, skúšky a dopravu a iné s tým relevantne spojené úkony
(vrátane úkonov reklamácie)'
7.4 Pokiaľ záručná doba nie je medzi objednávatetbm a
dodávatelbm v zmluve dohodnutá inak atebo ak z právnych
predpisov nevyptýva inak, štandardná záručná doba je 24
(dvadsaťštyri) mesĺacov. Záručná doba začina ptynúť, pokiaľnie
je {slovne dohodnuté inak, dňom dodania plnenia v zmysle
zmluvy objednávatelbvi v mieste dodania.
7,5 Uplatnením práv zo záruky nie je dotknuté právo
objednávatetä na náhradu škody a náktadov spôsobených
vadným plnením.
7.6 Ak dodávateľ bezodkladne nesptní svoje povĺnnosti
vyptývajúce mu zo zodpovednosti za vady a náhrady škody,
potom je objednávateľ oprávnený po uplynutí primárnej
stanovenej lehoty odstrániť nedostatky a škody, na náktady
dodávatet'a. objednávateľ je oprávnený v natiehavom prípade
ihned' sám odstrániť nedostatky atebo škody na náktady
dodávateta, ak sa ich odstránenie ukazuje pre objednávateta
naliehavé (najmä v súvislosti s výkonmi alebo dodávkamĺ iných
dodávatelbv objednávatetä).

8. SANKCIE A POKUTY

8.1 Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s riadnym a
úptným dodaním plnenia, je objednávateľ oprávnený požadovať
od dodávatetä zaplatenie zmLuvnej pokuty vo ýške 0,05%
z celkovej ceny plnenia, a to za každý kalendárny deň
omeškania.
8,2 Ak objednávatelbvi vznikne povĺnnosť uhradiť za
dodávatelä dane/ poptatky, objednávatetbvi zároveň vznikne
voči dodávatetbvĺ právo na zmluvnú pokutu za omeškanie vo
výške 0,05% zo sumy zodpovedajúcej daniam/poptatkom vrátane
ich príslušenstva' a to za každý kalendárny deň od momentu
zapIatenia daní/poplatkov objednávatetbm príslušnemu orgánu.
8.3 V prípade zistenia porušenia uvedených predpisov
uvedených v ods. 5.3 VoP je objednávateľ oprávnený vykázať
zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta ptnenia
a zároveň má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo ýške
'l .000,- EUR zakaždéjednottivé porušenie.
8.4 V prĺpade, že dodávateľ nepredtoží na vyžiadanie
objednávatetä, koordinátora BOZP, stavebného dozoru, alebo
inej oprávnenej osoby doktady preukazujúce bezpečnú
prevádzku ním používaných mechanizmoV a zariadenĺ, je
objednávateľ oprávnený požadovať od dodávatetä zaplatenie
zmluvnej pokuty Vo výške 1.000,- EUR za každe jednottivé
porušenie.
8.5 Ak dodávateľ neodstráni vady ptnenia riadne a včas,
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objednávatelbvi vzniká právo na zmluvnú pokutu vo ýške 500,-
EUR, a to zakaždý kalendárny deň omeškania.
8.6 V prípade ak dodávateľ neohtási poistnú udatosť podtil
ods. 11.2 VoP objednávatelbvi vznĺká právo na zm(uvnú pokutu
vo ýške 10.000,- EUR.
8.7 Zmluvne strany sa dohodti, že v prípade, ak príde k
porušenĺu povinnosti dodávatetbm pri ptnení zm[uvy, a z tohto
dôvodu uloží investor objednávatelbvi zmtuvnú pokutu vo ýške
a podmienok uvedených v hlavnej zm[uve, je dodávateľ povínný
objednáVatetbvi na záktade v1izvy objednávateta uhradiť sumu vo
ýške takto uloženej zmluvnej pokuty ĺnvestorom
objednávatetbvi.
8.8 Právom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok
objednávatetä na náhradu škody v jej ptnej výške popri
dojednanej zmluvnej pokute.

PRECHoD NEBEZPEčENSWA šKoDY A VLASTNíCKEHo
PRÁVA

9.1 Vlastnícke práVo k plneniu dodávateta, resp. k jeho
čast'i, prechádza na objednávatetä jeho protokotárnym
odovzdaním objednávatetbvi v mieste dodania. V prípade, ak je
v zm(uve dohodnuté zaplatenie ceny ptnenia pred dodaním
plnenia a predmetom plnenia je tovar a/alebo stužba jednottivo
určená atebo tovar a/alebo sluŽba určená podtä druhu, vlastnĺcke
právo k plneniu prechádza na objednávateta už okamihom
zaplatenia ceny plnenia. objednávateľ zásadne nesúhtasí s
dohodou o ýhrade vlastníctva dodávatetä. Prijatie plnenia
objednávatetbm, ktoré dodávateľ ponúka s ýhradou vlastníctva,
nemá silu vyh[ásenia generujúceho súhtas s ýhradou vlastníctva.
Bez ohlädu na vyššĺe uvedené, v prípadoch ak je konečným
užívatelbm resp. vlastníkom plnenia investor, tak režim prechodu
a nadobudnutia vlastníckeho práva sa riadi režimom htavnej
zmIuvy.
9.2 Nebezpečenstvo škody na plnení prechádza na
objednávatetil okamihom protokotárneho prevzatia ptnenia
objednávatetbm. Aptikáciu ustanovenia ust.5 457 a ust. 5 460
obchodného zákonníka týmto zmIuvne strany ýslovne vytučujú.

ĺo. oPRÁVNEN|E PoUŽíVAŤ VEcl PoSKYTNUTÉ
oBJEDNÁVATEĽoM

ĺ0'1 Všetky normy, špecifikácie, ýkresy, ýpočty, predpisy
a podobne, ako aj modely a nástroje, ktoré objednávateľ
poskytol dodávatelbvi, zostávajú vo vlastnĺctve objednávatetä a
musia sa mu vrátiť bezodkladne po poskytnutí p(nenĺa, prípadne
po zániku zmtuvy atebo kedykotVek na požiadanie objednávatetä;
v takomto prípade je zakázané ich kopírovať, uktadať do pamäti
a ani iným spôsobom v akejkotVek podobe nesmú zostať u
dodávatetä. Dodávateľ nie je oprávnený ich poskytnúť tretím
osobám alebo použiť na iné účety, než na p(nen'ĺe právnych
povin ností voči objednávatetbvi.

11. PolsTENlE zoDPoVEDNosTl zA šKoDu

11.1 Dodávateľ je povinný mať uzatvorene poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou, primerané
hodnote plnenia a rizikám spojeným s realizáciou p[nenia.
Dodávateľ je povinný predmetné poistenie objednávatelbvi
preukázať pred uzavretím zmluvy a následne aj kedykotVek na
požiadanie objednávatetä, a to predtožením zodpovedajúceho
potvrdenía o poistení. Porušenie povinnosti dodávateta podt'a
predchádzajúcej vety sa považuje zazávažné porušenie zm[uvy'
pričom okrem iných nárokov je objednávateľv prípade porušenia
tejto povinnosti dodávatetbm oprávnený prerušiť alebo odl,ožiť
poskytovanie plnenia, pričom v takom prípade sa objednávateľ
nedostáva do omeškania. Posúdenie toho, či predložene
potvrdenie o poistenĺ predstavuje krytĺe, ktoré je uvedené v
tomto článku VoP, je na uvážení objednávatetä.
11.2 Dodávateľje povinný škody spôsobene jeho činnosťou
bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, v opačnom prípade
je tak oprávnený urob'iť objednávateľ V mene a na účet
dodávateIa, načo ho dodávateľ sptnomocňuje.

12. MLČANLlvosŤ

12,1 Dodávateľ je povinný zachovávať mtčantivosť o
všetkých záležitostiach, podmienkach, okotnostĺach a obsahu
zmluvy' týchto VoP a iných dokumentov uzatvorených medzi
zmluvnými stranami alebo Vyhotovených v súvistosti s ptnením
zmluvy a všetkých úkonov, ktoré predchádzali ich uzatvoreniu,
najmä, avšak nie s obmedzením, o duševnom vtastníctve
objednávatetä (napr. autorských právach, prípadných
vynálezoch, patentoch, dizajnoch, ochranných známkach, a
pod.)' jeho ýrobných technikách, lT a iných technotógiách,
počítačoých programoch a dátach, majetku, stave aktiv a pasív,
finančnej kondíci'i, uzavretých zmluvách, analýzach, štúdiách,
busĺness plánoch, projektovej dokumentácii, všetkých
skutočnostiach obchodnej, ýrobnej, technickej, finančnej atebo
akejkotVek inej povahy súvĺsiacĺch s podnikom objednávatetä,
ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciátnu mater'iátnu atebo
nemateriá[nu hodnotu a nie sú v prĺstušných obchodných
kruhoch, v ktoých objednávateľ pôsobí atebo bude pôsobĺť,
bežne dostupné a ktoré sú predmetom obchodneho tajomstva
podlä ust. S 17 obchodného zákonníka, ako aj o všetkých iných
skutočnostiach a informáciách obchodnej, ýrobnej, technickej,
finančnej atebo akejkotVek inej povahy súvisiacich s podnikom,
podnikaním alebo inou činnosťou objednávatetä, ktore nie sú
predmetom obchodneho tajomstva podlä ust. 5 17 obchodneho
zákonnĺka, avšak, podlä vôte objednávatetä majú byť utajené,
vrátane, avšak nĺelen, všetkých obchodných záznamov, pravidie[,
potitiky, postupov' know how, skutočností a informácií
týkajúcich sa procesov' technotógiĺ, účtovných ýkazov,
informácií o obchodných partneroch, dodávatetbch a
zákazníkoch, strategických plánoch, marketingoých a
predajných aktivitách a zámeroch a cenovej potitike (d'atej ten
,,Dôverné informácie"). Dodávateľ je zároveň povinný zabrániť
zneužívaniu a úniku Dôverných informácií, najmä je pov.inný
tretej osobe neoznamovať' nekopírovať, nereprodukovať,
nerozš'irovat', nesprístupňovať alebo pre takúto osobu a/alebo
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pre seba nevyužíVať Dôverné informácie&.

ĺ3. PRÁVA DUšEVNÉľIo vt-ĺsrNícwl

13'1 Dodávateľ sa zaväzuje neporušovať a neohrozovať
žiadne práva duševného vIastníctva objednávateta a/atebo
akejkotVek tretej osoby, pričom dodávateľ je povinný ptniť
všetky a akekolVek povinnosti azáväzky týkajúce sa duševneho
vIastníctva.
13.2 Dodávateľ sa zaväzuje udetiť objednávatelbvi tĺcenciu
alebo zabezpečiť, aby objednávatetbvi bola udetená ticencia na
používanie všetkých a akýchkotVek predmetov duševného
vlastnĺctva, ktoré sú potrebné pre riadne prijatie, užĺvanie
a d'atšie nakladan'ie s plnenĺm dodávatelä zo strany
objednávatetä a/alebo tretĺch strán. Licencia, ktorú dodávateľ
a/alebo tretia strana udetí objednávatetbvi podtä tohto čtánku
V0P' ak nebude zmluvnými stranami v zmluve dohodnuté inak,
bude bezodplatná, časovo a miestne neobmedzená,
neodvolatelhá, na akýkotVek spôsob využitia, výhradná,
umožňujúca poskytnúť sub[icenciu tretím osobám, ako aj
postúpĺť práva z nej akejkotVek tretej osobe.
ĺ3.3 Dodávateľ v rovnakom rozsahu a za rovnakých
podmienok ako pri licencii podtä tohto čtánku VOP udet'uje
objednávatetbvi licenciu aj v prípade, ak plnenie atebo
akákotVek jeho časť bude chránená, resp. bude alebo sa stane
predmetom iných práv duševného vlastníctva (vrátane práv
priemyselného vlastníctva), než sú autorské práva.
13.4 Dodávateľ sa zaväzuje vysporĺadať všetky právne
Vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podietať na ptnení tak,
aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči objednávatetbvi
Žiadne nároky. V prípade, ak si tretia osoba uptatní voči
objednávatetbvĺ nárok z titulu porušenia autorských práv atebo
akýchkotVek iných práv duševného vtastnĺctva (vrátane práv
priemyselného vIastníctva), dodávateľsa zaväzuje na prvú rnjzvu
odškodnĺť objednávateta formou vysporiadania nárokov tretej
osoby a d'alej nahradiť objednávatetbvi škodu, ktorá mu vznikne
v dôstedku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške
(vrátane sankciĺ, úhrady náktadov na právne zastúpenie a pod.).

14. PosTÚPENlE A PREVoD PRÁV A PoVlNNosTí

14,1 objednávateľje oprávnený v plnom rozsahu postúpiť a
previesť práva a povinnosti zo zmtuvy na tretĺu osobu, s čím
dodávateľ týmto ýslovne súhtasĺ.
14.2 Dodávateľ nĺe je oprávnený postúpiť a previesť práva a
záväzky zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomneho súhlasu objednávatetä.

ĺ 5. vYsslA Moc

15.1 Pod vyššou mocou sa rozumejú zvonku prichádzajúce,
nepredvĺdatelhé a spravodIivo požadovanými opatreniamĺ
neodvrátitelhé udalosti, ktoých pôsobenie je mimo kontroty
zmluvných strán a priamo spôsobuje nemožnosť plnenia práv a
povinnostĺ zmluvných strán' Nedodržanie termínov
subdodávatel'mi alebo dopravcami a ani ýskyt vady v ptnení sa v
žiadnom prípade nepovažujú za vyššiu moc.

15.2 Zmluvná strana, ktorá sa chce odvolať na vyššiu moc,
je povinná udalosť bezodkladne pĺsomne oznámiť druhej
zmluvnej strane a preukázať ju. V prípade jej preukázanĺa
oslobodzuje vyššia moc dotknutú zmluvnú stranu na dobu
existencie vyššej moci od tých povinnosti, ktoých plnenie je
vyššou mocou priamo znemožnené alebo sa stalo
nereaIizovate[he' ZmIuvná povinnosť, ktorú nebude možno
dočasne plnĺť, sa musí uviesť v písomnom oznámení s udaním
dôvodu, ktoý možno overiť. Nedodžanĺe vyššie uvedených
povinností má za následok, že sa na dôVod vyššej moci
neprihliada a zmluvná strana je povinná ptniť, akoby o dôvod
vyššej mocĺ neš[o; ustanovenie d'atšej vety tým ostáva
nedotknuté. Ak sa v prípade vyššej moci nebude môcť sptniť
zmluvná povĺnnosť alebo ak vyššia moc trvá dthšie ako štyrĺ (4)

týždne, môže druhá zm luvná strana zm IuVu zrušĺť jednostranným
oznámením, pričom k zrušeniu zmtuvy dochádza okamihom
doručenia jednostranneho vyhtásenia'
ĺ 5.3 Zmluvne strany sa pre vytúčenie akýchkotVek
pochybností dohodlĺ, že vojno{ konftikt na Ukrajine (d'atej ten

,,Vojna") a ýskyt pandémie nového koronavírusu (SARS-CoV-2)
spôsobujúceho ochorenie covlD-19, ani akekolVek iné obdobné
ochorenia alebo pandemie (d'atej len ,,Pandémia"), samé o sebe
(bez d'atšieho) nepredstavujú dôvod vyššej moci, a to ani
v prípade, ak zasiahnu podstatnú časť osôb, ktoré zmtuvná
strana používa na plnenie zmluvy. o dôvod vyššej moci
v súvislosti s Pandémiou a Vojnou pôjde vtedy a po dobu, po
ktorú (i) pre celoplošný rozsah Pandémie a počet nakazených
osôb v odvetví nebude možné zmluvu po dobu nákazy objektĺvne
plniť ani inými osobami (vrátane osôb zo zahranĺčia) atebo (ii)
objektívne nebude možné zmluvu plniť V priamej príčinnej
súvislosti saptikovatethými všeobecne záväznýmĺ právnymi
predpismi predstavujúcimi zákazy (to neplatí, ak bude možné
zmluvu plniť obťažnejším spôsobom a/alebo s vyššími náktadmi
aj napriek prijatým zákazom). Povinnosti zmluvnej strany podtä
ods'15.2 VoP tým nie sú dotknuté.

16. UKoNČEN|E ZMLUVY

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné
ukončiť, resp. že zmluva zaniká, ak v zmluve nie je určené inak,
nastedovne:
16.1.1 ak došto k uzavretiu zmluvy na dobu uĺčitú, tak

uplynutím tejto doby, ak zo zmluvy ýslovne
nevyplyva inak,

16.1.z písomnou dohodou zmluvných strán,
16.1.3 vrj'poved'ou zmtuvy podlä ods. 16.2 VoP,
16.1.4 odstúpením objednáVatetä od zmluvy podtil ods. 'ló.3

voP,
16.ĺ.5 odstúpením dodávatetä od zmluvy podtä ods. 1ó.4

VOP,
16.1.6 iným spôsobom určeným v týchto VOP a/alebo v

zmluve a/alebo prístušných všeobecne závázných
práVnych predpisoch.

16.2 objednávateľ možné vypovedať zmluvu, pričom
výpovedná tehota je pätnásť (1 5) dní a začína ptynúť od 'l. dňa
po doručení písomnej {povede dodávatetbvi.
ĺ6.3 objednávateľ je oprávnený od zmtuvy odstúpiť ako
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celku alebo čiastočne pri dodávatetbvom podstatnom porušeni
niektorej z dodávatetbvrj'ch povinností alebo V prípadoch
určených v zmluve a/atebo v týchto VoP, a to bez stanovenia
dodatočnej lehoty na splnenie porušenej podstatnej zmluvnej
povinnosti. V prĺpade nepodstatneho porušenia povinností je
objednávateľ oprávnený odstúpĺť od zmIuvy v zmysle prístušných
zákonných ustanovení, pokiaľ nedôjde k náprave zo strany
dodávatetä v lehote do najmenej 7 dní odo dňa výzvy
objednávatetä. odstúpenĺm od zmluvy nezanikajú nároky
objednávatetä vyptývajúce zo záruky a vád plnenia, nároky na
náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, alebo ine nároky,
ktoých podstata vznikla pred odstúpením od zmtuvy.
16.4 V rozsahu, v akom to pripúšťajú dispozitívne
ustanovenia právnych predpisov, sa zmluvné strany dohodtĺ, že
právo dodávatetä odstúpiť od zmtuvy sa vytučuje. V prípadoch,
v ktoých dodávatelbvi vzniká právo na odstúpenie, je dodávateľ
povinný pred odstúpením bezodktadne písomne oznámiť
objednávatetbvi dôvody pre odstúpenĺe a zároveň mu poskytnúť
primeranú lehotu na nápravu, ktorá nemôŽe byť kratšia, než
tridsať (30) dní odo dňa doručenia oznámenia; dodávateľ je
oprávnený odstúpiť od zmtuvy až po márnom uptynutí
predmetnej lehoty.

17. PRERUŠEN|E PLNEN|A

17.1 objednávateľ je oprávnený bez udanĺa dôvodu
požadovať od dodávatelä prerušenie plnenia, ako aj pretoženie
zmluvne stanovených termínov a času ptnenia. Nárok dodávatetä
na úhradu nákladov atebo iných ptnení, ktoré vznikti v priamom
dôstedku prerušenia plnenĺa, resp. pri preloženĺ termínov a času
podt'a tohto odseku VoP plnenia vzniká ten vtedy, ak cetková
doba prerušenĺa, resp. preloženia termínov a času plnenĺa
prekročí tridsať (30) dní. Tento nárok na úhradu je ohraničený
preukázanými skutočnými náktadmi dodávatetä spôsobenými
prerušenim.
17.2 objednávateľ je oprávnený odobrať dodávatetbvi časť
plnenia a nechať ho realizovať tretimi osobami na náktady
dodávatetä bez ohlädu na dohodnuté ceny plnenia, ak dodávateľ
prestal vykonávať plnenie alebo zaostáva V tempe pokračovania
dohodnutého harmonogramu plnenĺa, atebo neodstránit vady.

't8. zoDPoVEDNosŤ zA DPH

ĺ8.ĺ objednávateľ a dodávateľ považujú za potrebne určiť
podmienky finančneho vysporiadania v sÚvistosti s potenciátnym
plnením objednávatetä ako ručitetä za nezaplatenú DPH podta
zákona č. 222/2004, a preto sa dohodti na úprave rzájomných
práv a povinností tak, ako je to ustanovené V tomto čtánku VOP'
18.2 Dodávateľ čestne vyhlasuje, že nie je daňoým
dlžníkom, nemá nedoptatky na DPH a zároveň nie sú u neho
dôvody, pre ktoré by moh(o dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre
DPH v zmysle S 81 ods. 3 písm. b) druheho bodu zákona
č. 2zz/z004. Dodávateľ zároveň vyhtasuje, Že nie je zverejnený
v zozname osôb, u ktoých nastati dôvody na zrušenie registrácie
pre DPH v zmysle S 81 ods. 3 písm. b) druheho bodu zákona č'
2zz/z004 vedenom na webovom sĺdle finančného riaditet'stva v
súlade s 5 ó9 ods. 15 zákona č.2z2l2oo4 (d'atej ten ,,zoznam'').

Dodávateľ čestne vyh[asuje, že si sptnit svoju povinnosť, ktorá
mu vyptýlva z 5ó ods. 1 zákona č.222/2004 a ku dňu uzatvorenĺa
zmluvy má v zmysle Só ods. ó zákona č. Lzztzoo{ zverejnený
bankoý účet, ktoý je dodávateľ povinný uvádzať na všetkých
vystavených faktúrach v zmysle zmtuvy.
18.3 Dodávateľ je povinný objednávatetä bezodktadne
písomne informovať, najneskôr však do 3 dnĺ od vzniku
skutočností, pre ktore by nebot schopný uhradiť DPH atebo jej
časť z faktúr, ktoré vyhotovit atebo má vyhotoviť
objednávatetbvi za dodané ptnenia a tiež skutočnosť' ktorou je
vznik dôvodov, pre ktoré by mohto dôjsť k zrušeniu jeho
registrácie pre DPH v zmysle 5 81 ods. 3 písm. b) druheho bodu
zákona č. 2z2l2004. Dodávateľ je tiež povinný objednávatet'a
bezodkladne, najneskôr do 3 dní od Vznĺku skutočnosti písomne
informovať o tom, že bol zverejnený v zozname a uviesť dátum
zverejnenia dodávatetä v zozname.
ĺ8.4 Ak nastane prípad, že dodávateľ DPH uvedenú na
faktúre, ktorá bota vystavená na základe a v súvistosti so
zmluvou, správcovi dane nezaplatí atebo sa stane neschopným
DPH zaplatiť, a objednávateľ v čase vzniku daňovej povinnosti
vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mat alebo
mohol, že cetá DPH atebo jej časť za dodanie ptnenia podtä
Zmluvy nebude zaplatená, prĺčom za takýto dostatočný dôvod sa
považuje vedomosť objednávatet'a o skutočnostĺach uvedených v
S ó9 ods. 14 písm' a) až c) zákona č. 222t2oo4, ptati, že
objednávateľ je oprávnený zadržať časť faktúr vystavených
dodávatelbm za plnenie v rozsahu vyčístenej DPH.
18.5 objednávateľ je tiež oprávnený zadržať časť faktúr
vystavených dodávatelbm za plnenie v rozsahu vyčístenej DPH
vystavených po dni zverejnenia dodávatelä v zozname. Ak
objednávateľ zadží sumu DPH podla predchádzajúcej vety,
uhradí túto zadžanú sumu DPH na účet dodávatet'a, ak dodávateľ
jednoznačne preukáŽe, že DPH z vystavenej faktúry bota
správcovi dane zaplatená (čestným prehlásením a potvrdením o
stave osobného účtu vydaným správcom dane, ktoým preukáže
neexistenciu nedoplatkov na spravovaných daniach).
Objednávateľje oprávnený k zadŕaniu sumy DPH počas obdobia,
v ktorom je dodávateľ zverejnený v zozname' minimátne však do
dňa, kedy dodávateľ predtoží dokumenty v zmysle
predchádzajúcej vety'
ĺ8.6 Ak objednávateľ zadÉí časť faktúr vystavených
dodávatetbm za plnenie v rozsahu vyčístenej DPH podt'a odseku
č. 4, uhradí túto zadržanú sumu DPH na čĺsto osobneho účtu
dodávatetä vedeného u správcu dane dodávatetä (d'atej ten
,,oUD'') a ktoré je zverejnené na webovom sídte íinančného
riaditel'stva, pričom platbu DPH označí objednávateľ tak, ako by
ju ptatit dodávateľ, t.j. označí ju variabitným symbotom:
1109mmrrrr, kde mm je zdaňovacie obdobie/mesiac a rrrr je
kalendárny rok, V ktorom vznikta daňová povinnosť dodávatetbvi
uvedená na faktúre.
18.7 objednávateľ a dodávateľ sa dohodti, že objednávateľ
nie je v omeškaní s úhradou faktúry v rozsahu zadržanej sumy
DPH, ak nastane prípad podtä odseku 18.4 a'l8.5. tohto čtánku
VOP.
18.8 objednávatet', ktoremu bota podt'a ust. 5 69b zákona č.
22212004 ako ručitelbvi uložená rozhodnutím daňoveho úradu
povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časľ za dodávatelä
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alebo ak daňovyi úrad vydá rozhodnutĺe o tom, že použije na
úhradu dodávatelbm nezaptatenej DPH atebo jej častĺ nadmerný
odpočet objednávatet'a atebo jeho časť, je objednávateľ
oprávnený požadovať od dodávatetä náhradu za takto uhradenú
nezaplatenú DPH atebo jej časť (d'atej ten ,,Regresný nárok") a
odstúpiť od zmluvy.
ĺ8.9 objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoj Regresný
nárok zo zadžanej sumy DPH podtä tohto čtánku VoP'

19. NÁJoM sTRoJoV

19,1 V prípade, ak je predmetom zmluvy aj nájom
pracovných strojov, stavebných strojov atebo iná mechanika,
musí byť vo faktúre uvedené skutočne realizované použitie
týchto strojov a ich ýkony. Dodávateľ je povinný poskytnúť
objednávatetbvi údaje o použiti strojov podtä záznamov
tachometrických zariadení, prípadne GPS a týmto zároveň
udet'uje objednávatetbvĺ súhlas na použitie týchto údajov za
účelom kontro[y fakturácie zo strany dodávatetä.

20. ocHMNA osoBNÝcH Úoĺ.tov

2o.1 objednávateľ týmto potvrdzuje, že spracúva osobné
údaje dotknutých osôb v sútade so všeobecným nariadením
Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2016/679 o ochrane
osobných údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doptnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov (d'atej ten ,,GDPR").
2o.z Dodávateľ vyhlasuje, že bot oboznámený s
podm'ĺenkami spracúvania osobných údajov dostupnými na
https://porr.sk/en/business-partners/ a zároveň bot úptne a
zrozumitelhe informovaný o rozsahu, účete a d atších
podmienkach spracúvanĺa a uchovávania osobných údajov, ktore
objednávateľspracúva v súlade s GDPR'
20.3 Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb je
dobrovolhé, avšak ich neposkytnutie môže mať za následok
nemožnosť r'iadneho plnenia zmluvy a povinností z nej
vyptývajúcich.

V Bratislave, dňa 19.17.2022
V mene PORR s.r.o.:

lng.

21. zÁvĺneČľÉUSTANoVEN|A

21.1 Ak sa n'iektoré z ustanovenĺ týchto VoP stane
neúčinným, neplatným, alebo nevykonatelhým, nĺe je ptatnosť,
účinnosť, ani vykonatelhosť ostatných ustanovení týchto VoP
dotknutá. Dodávateľ je v takom prípade povĺnný akceptovať
právne a ekonomicky rovnocennú úpravu objednávateta.
21.z Objednávateľ a dodávateľ sa dohodti, že všetky
vzájomné právne ľzťahy zatožené alebo súvisiace so zmluvou sa
budú riadiť slovenským právom, najmä obchodným zákonníkom,
ako aj inými pristušnými všeobecne záväznýmĺ právnymi
predpismi, pričom zmIuvné strany týmto vytučujÚ použitie
kotíznej normy, ktorá by určovata ako rozhodné právo iné právo,
než právo Slovenskej republiky.
21.3 Spory vyptývajúce zo záväzkoveho vzťahu medzi
objednávatetbm a dodávatelbm budú zmtuvne strany rĺešiť
prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych
orgánov zmluvných strán' V prípade neúspešnosti zmierovacieho
konania objednávateľa dodávateľsa dohodti, že pre všetky spory
alebo nároky vyptývajúce zo zmluvy atebo v súvislosti so zmluvou,
vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia
či neplatnosti, ktore nebudú vyriešené dohodou objednávatetä a
dodávatelä, budú s konečnou ptatnosťou vyriešené podtä
Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Stovenskej
advokátskej komory. Použije sa hmotné právo Stovenskej
repubtiky. Počet rozhodcov je 1.

21.4 V súlade s S ust. 40í obchodného zákonníka dodávateľ
vyhlasuje, že objednávatetbvi predtžuje premtčaciu dobu vo
vzťahu ku všetkým právam a nárokom, ktore má objednávateľ
voči dodávatetbvĺ, a to na dobu desať (10) rokov od doby, ked'
táto začala po prvý raz plynúť.
21.5 Dodávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s Kódexom
správania pre obchodných partnerov dostupnými na
httos://porr.sk/en/business-partners/ a bude dodÉiavať
uvedené zásady.
21.6 Tieto VoP nahrádzajú všetky predchádzajúce
všeobecné obchodne podmienky a sú účinné odo dňa 01.01.2023.

lng. Martin Hanáček, MBA
konateľ
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