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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.16

Stavebný (Montážny) denník
Zápisník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, do ktorého sa zapisujú
denné záznamy vykonaných prác (zhotovovania diela) a úradných údajov, podstatných
udalostí a iné činnosti ovplyvňujúce vykonané práce a priebeh vykonaných prác, resp.
zhotovenie diela a ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ.

vydané spoločnosťou PMP Montex s. r. o., so sídlom Vlčie hrdlo 90,
821 07 Bratislava, IČO: 45 407 886, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63213/B
1.17

1.
1.1

Je miesto (priestor, územie, pozemok) určené na stavbu diela, prípadne miesto alebo
územie užívané Dodávateľom k vykonaniu prác, resp. k zhotoveniu diela.

Vymedzenie pojmov
1.18

Objednávateľ

Dodávateľ
Za Dodávateľa sa považuje každý zmluvný partner (fyzická alebo právnická osoba), ktorý
pre Objednávateľa odplatne poskytuje služby a/alebo vykonáva práce a/alebo dodáva
materiál, vrátane Zhotoviteľa.

1.3

1.19

1.5

Zhotoviteľ

Investor
Za Investora sa považuje každý zmluvný partner Objednávateľa (fyzická alebo právnická
osoba), ktorý si u neho odplatne objednáva poskytnutie služby a/alebo vykonanie práce
a/alebo dodanie materiálu na základe ich zmluvného vzťahu.

2.

Pracovník

2.1

Dodávateľ nemá právo na zvýšenie ceny vo forme akejkoľvek prirážky alebo odmeny za
vykonanie prác a/alebo dodanie tovaru Subdodávateľmi zapojenými v záujme vykonania
prác a/alebo dodania tovaru, ktoré majú byť vykonané a/alebo dodané podľa predmetu
Zmluvy o dielo, resp. Zmluvy o spolupráci, vrátane vykonania akýchkoľvek ďalších úloh
súvisiacich s hlavnými povinnosťami.

2.2

Cenu priradenú ku konkrétnemu technickému obsahu a stanovenú v Zmluve o dielo
a/alebo Objednávke, resp. v Zmluve o spolupráci, Zmluvné strany vytvoria a prijímajú
Strany ako paušálnu cenu (s fixnou sumou). Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa
vzniknuté počas plnenia, vrátane prípadných organizačných nákladov.

2.3

Cena môže byť vo výnimočnom prípade určená aj ako odhadovaná suma, ak v čase
uzatvorenia Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. v Zmluvy o spolupráci
Dodávateľom, nie je možné jej presné, objektívne predbežné stanovenie s tým, že
Zmluvné strany sú povinné takýto charakter ceny uviesť v Zmluve o dielo, resp.
v Objednávke. V takomto prípade sa vyúčtovanie nákladov Dodávateľa uskutoční na
základe skutočne vykonanej práce uvedenej Dodávateľom v Stavebnom denníku
a odsúhlasenej Objednávateľom a na základe časových noriem a sadzieb a cien
skutočne zabudovaných materiálov.

2.4

Pri finančnom zúčtovaní dodatočných prác použijú Zmluvné strany ceny dohodnuté
v Zmluve o dielo a/alebo Objednávke, resp. v Zmluve o spolupráci. V prípade Zmluvy
o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci Objednávateľ prijíma
zúčtovateľnosť dodatočne vzniknutých a zmluvne neupravených alebo nie v takej forme
alebo v takej miere uznaných súvisiacich nákladov a prirážok (napr. náklady na
zabezpečenie materiálu, prepravu, nakladanie, náklady súvisiace s rizikami spojenými s
cenou, poplatky za vybavovanie, naviac náklady z dôvodu vzniku mimoriadnych
okolností), ako dodatočných požiadaviek Dodávateľa, len v mimoriadne opodstatnených
prípadoch. K uznaniu oprávnenosti vyššie uvedených nákladov je potrebný
predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.

2.5

Na písomnú Objednávku alebo žiadosť Objednávateľa o vystavenie ponuky je Dodávateľ
povinný poskytnúť písomné vyjadrenie alebo iniciovať rokovanie do piatich (5)
pracovných dní od ich doručenia. V prípade neúspešného rokovania o cene, je
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť plnenie prostredníctvom iného Dodávateľa.
Dodávateľ nemá nárok na náhradu výdavkov a nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti
s prípravou ponuky a účasťou na rokovaní o cene.

Naviac práce

2.6

Naviac práce predstavujú práce, ktoré boli rámcovo dohodnuté v Zmluve o dielo a/alebo
Objednávke, resp. v Zmluve o spolupráci medzi Zmluvnými stranami, ale pri určení ceny
to nebolo možné zohľadniť z hľadiska ich vecného a/alebo časového rozsahu.

Objednávka sa považuje za platne uzatvorenú Zmluvu o dielo iba v prípade, ak
Objednávateľ príjme (akceptuje) písomné vyjadrenie Dodávateľa k písomnej
Objednávke, doručenej Objednávateľovi podľa ustanovenia bodu 2.5 tohto článku VOP.

2.7

Za účelom tvorby ceny je Dodávateľ povinný preskúmať rozsah objednaných prác, ako aj
súvisiace dokumenty (projekt, projektová dokumentácia) s odbornou starostlivosťou
a obozretnosťou, akú od neho možno očakávať. Z tohto dôvodu nie je Dodávateľ
oprávnený požadovať po uzatvorení Zmluvy o dielo a/alebo Zmluvy o spolupráci, resp.
prijatia Objednávky úhradu dodatočných alebo naviac nákladov s odvolaním sa na chybu
v kalkulácii.

BOZP

3.

Práva a povinnosti Dodávateľa

BOZP znamenajú všeobecne záväzné právne predpisy, platné na území Slovenskej
republiky a v Európskej únii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3.1

Dodávateľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci oboznámia (vstupné a prípadne opakované
školenia Investora) a budú dodržiavať BOZP, OPP a ENVIRO, ako aj interné predpisy
platné v areáli a na stavenisku Investora, na ktorom sa objednané práce vykonávajú.
Ďalej sa zaväzuje dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci a organizačných smerníc platných pri výkone
objednaných prác na konkrétnom pracovisku, s ktorými bol pred začatím prác
oboznámený. Čas Dodávateľa, trávený bezpečnostnými školeniami, sa nezapočítava do
odpracovaných hodín v zmysle Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy
o spolupráci.

3.2

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia § 17 zákona č. 124/2006 Z.z., v platnom
znení, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

Za pracovníka sa považuje osoba vykonávajúca objednané práce (zhotovenie diela)
pre Dodávateľa v rámci ich právneho (napr. zmluvného pracovného –zamestnanec alebo
obchodného) vzťahu.
1.6

Zmluva o dielo
Za zmluvu o dielo sa považujú všetky objednávky a zmluvy, nezávisle od ich názvu
a formy, ktorých predmetom je odplatné poskytovanie služieb, resp. vykonávanie prác,
vrátane dodania materiálov, nástrojov, nemateriálneho majetku, zo strany Zhotoviteľa
Objednávateľovi.

1.7

Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci je dvojstranný písomný právny úkon, vykonaný medzi
Objednávateľom a Dodávateľom, ktorým je na určitú alebo neurčitú dobu upravený
(dohodnutý) ich vzájomný právny vzťah a určené ich podstatné práva a povinnosti.

1.8

Objednávka
Objednávka znamená takú dohodu v písomnej, elektronickej alebo ústnej forme, ktorá
vznikne medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe Zmluvy o spolupráci a
v súlade s obsahom jej ustanovení, alebo samostatne (bez uzavretia Zmluvy
o spolupráci), ktorá slúži na využitie plnení Dodávateľa, a na základe ktorej sa Dodávateľ
zaväzuje Objednávateľovi odplatne poskytnúť určitú službu a/alebo vykonať určitú prácu,
vrátane dodania určitého tovaru. Momentom prijatia Objednávky zo strany Dodávateľa
dochádza k uzavretiu Zmluvy o dielo za splnenia podmienok stanovených
v ustanoveniach čl. 2.5 a 2.6 VOP.

1.9

Subdodávateľ
Subdodávateľ znamená poskytovateľa služieb a/alebo dodávateľa prác a/alebo tovaru,
ktorý je v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, a ktorý na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávateľa priamo plní zmluvné povinnosti a záväzky
Dodávateľa voči Objednávateľovi, za ktoré v celom rozsahu zodpovedá Objednávateľovi.

1.10

Zmluvné strany
Zmluvné strany znamenajú Objednávateľa a Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa
a Dodávateľa.

1.11

1.12

Dodatočné práce
Dodatočné práce sú práce, ktoré je potrebné vykonať nad rámec Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci na to, aby boli vykonané práce (zhotovené dielo)
Zhotoviteľa, resp. Dodávateľa spôsobilé na použitie podľa určenia. Dodatočná práca je
práca, ktorá nie je uvedená v projektovej dokumentácii, t.j. ide o takú, z technického
hľadiska potrebnú prácu, ktorá nie je uvedená v pláne.

1.13

1.14

OPP
OPP znamenajú všeobecne záväzné právne predpisy, platné na území Slovenskej
republiky a v Európskej únii v oblasti ochrany pred požiarmi.

1.15

VOP
VOP znamenajú Všeobecné obchodné podmienky Objednávateľa, ktoré bližšie upravujú
práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, resp. Zmluvy
o spolupráci. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o
dielo, Zmluvy o spolupráci a Objednávky počas trvania právneho (zmluvného) vzťahu
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, resp. Objednávateľom a Dodávateľom. VOP sú
v listinnej forme Zhotoviteľovi resp. Dodávateľovi prístupné v sídle Objednávateľa, resp.
v elektronickej forme sú mu prístupné na webovej stránke Objednávateľa http://www.pmpmontex.sk.

Za Zhotoviteľa sa považuje každý zmluvný partner (fyzická alebo právnická osoba), ktorý
pre Objednávateľa odplatne poskytuje služby a/alebo vykonáva práce a/alebo dodáva
materiál v zmysle Zmluvy o dielo.
1.4

Materiál Objednávateľa
Materiál Objednávateľa znamená materiál, náhradné diely, súčiastky, nástroje, prístroje,
ktoré sú potrebné k vykonávaniu prác (zhotovovaniu diela) pre Dodávateľa a ktoré
zabezpečí Objednávateľ na vlastné náklady.

PMP Montex s. r. o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, IČO: 45 407 886, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63213/B.
1.2

Stavenisko

ENVIRO
Súbor technických nástrojov a metód na riadenie životného prostredia, založených na
identifikovaní environmentálnych aspektov, procesov a činností a rozhodovaní
organizácie platné na území Slovenskej republiky a v Európskej únii v oblasti ochrany
životného prostredia.

PMP Montex s.r.o.
Vlčie hrdlo 90
821 07 Bratislava

Cena diela
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zákonov, v platnom znení, ktorým sa stanovuje spôsob evidencie, hlásenia a zasielania
záznamu o pracovnom úraze príslušným právnym subjektom (štátnym orgánom
a ostatným osobám). Dodávateľ je povinný okamžite ohlásiť každý pracovný úraz svojho
zamestnanca, resp. zamestnanca svojich Subdodávateľov všetkým osobám v zmysle
ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z., v platnom znení, o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, ako aj
Objednávateľovi a pri pracovných úrazoch podliehajúcich registrácii predložiť im kópiu
záznamu o pracovnom úraze.
3.3

Dodávateľ zabezpečí na konkrétnom stavenisku predpísané podmienky
environmentálneho správania sa (najmä ochrany ovzdušia, ochrany vôd, nakladanie
s odpadmi, problematiky obalov).

3.4

Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky vykonávané práce bude zabezpečovať so svojimi
zamestnancami, resp. inými osobami, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, t.j. jeho
zamestnanci, resp. iné osoby vykonávajúce pre Dodávateľa na základe ich zmluvného
vzťahu objednané práce alebo zamestnanci Subdodávateľa, resp. iné osoby
vykonávajúce objednané práce pre Subdodávateľa na základe ich zmluvného vzťahu,
majú platné potvrdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, nie staršie ako 12
mesiacov, doklady odbornej spôsobilosti na výkon práce, potvrdenia o psychologickej
spôsobilosti, ak to charakter výkonu práce vyžaduje, a doklady preukazujúce splnenie ich
kvalifikačných predpokladov a technických schopností, a to počas doby vykonávania
objednaných prác, resp. zhotovovania Diela. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri podpise
Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, najneskôr však pred
začatím vykonávania objednaných prác, predložiť alebo zaslať e-mailom na adresu
info@pmpmontex.sk nižšie uvedené doklady HSE útvaru našej spoločnosti :

3.5



menný zoznam svojich pracovníkov, s údajmi (bydlisko, dátum narodenia, funkcia)



kópie záznamov zo školení o periodickom školení zamestnancov v zmysle zákona
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,



kópie záznamov o školení v zmysle 314/2001 o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky
MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,



kópie záznamov zo školenia zamestnancov o zásadách bezpečnej práce vo
výškach a nad voľnou hlbkou v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci



platné doklady odbornej spôsobilosti na výkon práce, osvedčenia a certifikáty,



kópie platných zváračských preukazov požadovanej metódy a rozsahu,



kópie záznamov zo školenia zamestnancov na používanie bezpečnostných
postrojov na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou,



kópie záznamov zo školenia viazačov bremien v znení zákona NR SR č.
309/2007 ,



kópie platných oprávnení a certifikátov spoločnosti (ISO 9001, oprávnenie VTZ
tlakové, oprávnenie VTZ plynové),



zoznam používaných elektrozariadení s kópiami platných revíznych správ,



zoznam zdvíhacích a viazacích zariadení zariadení s kópiami platných revíznych
správ a záznamov o pravidelnej kontrole,



písomné poverenie zodpovednej osoby za komunikáciu a dodržiavanie pravidiel
bezpečnej práce na stavenisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. alebo certifikát
bezpečnostného technika spoločnosti,



zoznam používaných meracích zariadení a meradiel s platnými kalibračnými
správami a záznamami o pravidelnej kontrole poverenou osobou,



kópie záznamov zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon konkrétnej
pracovnej funkcie nie staršie ako 12 mesiacov,



písomné poverenie zodpovednej osoby, ktorá môže v prípade potreby prevziať
materiál alebo tovar z nášho centrálneho skladu napr. osobné ochranné pracovné
prostriedky, pracovné náradie, technologické zariadenia a pod.,

Dodávateľ je povinný, pri vykonávaní zmluvne dohodnutých prác na území iného
členského štátu EÚ, postupovať v zmysle nariadenia (ES) Európskeho parlamentu
a Rady č. 883/2004, článku 12 (1), a to v prípade, že ide o vyslanie jeho zamestnancov;
alebo článku 12 (2), ak ide o vyslanie samostatne zárobkovo činnej osoby. Vzhľadom
na uvedené je Dodávateľ vždy povinný včas poslať vyplnené príslušné tlačivo (žiadosť)
formulára PD A1 na príslušné pracovisko Sociálnej poisťovne, a.s., a túto skutočnosť bez
zbytočného odkladu mailom oznámiť Objednávateľovi na info@pmpmontex.sk . Zároveň
je Dodávateľ povinný ihneď po doručení príslušných tlačív formulára PD A1, potvrdených
Sociálnou poisťovňou, ich scany poslať na info@pmpmontex.sk. V prípade, ak
Dodávateľ nepredloží (nezašle) v stanovenej lehote Objednávateľovi uvedené tlačiva
formulára PD A1 (potvrdené Sociálnou poisťovňou) je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
uvedenú v článku 3.6 VOP. Ustanovenia o náhrade spôsobenej škody (vrátane ušlého
zisku) týmto nie sú dotknuté.

3.6

Ak Dodávateľ nepredloží najneskôr v deň nástupu na stavenisko požadovanú
dokumentáciu v zmysle bodu 3.4 nášmu HSE útvaru za svojich pracovníkov je
Objednávateľ oprávnený fakturovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR za
každého pracovníka.

3.7

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť počas realizácie (vykonávania) objednaných prác,
resp.kópie platných technických skúšok a odborných prehliadok technických zariadení.
zhotovovania Diela, na základe žiadosti objednávateľa, prítomnosť odborne spôsobilej
osoby – bezpečnostného technika, resp. autorizovaného bezpečnostného technika a
technika požiarnej ochrany, v časovom rozsahu a podľa podmienok stanovených
Objednávateľom.

3.8

Dodávateľ umožní realizáciu kontroly dodržiavania ustanovení týkajúcich sa oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a zásad
environmentálneho správania sa zo strany Objednávateľa a Investora.

PMP Montex s.r.o.
Vlčie hrdlo 90
821 07 Bratislava

3.9

Dodávateľ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany
a zásad environmentálneho správania sa je povinný miesto výkonu práce udržiavať na
vlastné náklady v bezchybnom a čistom stave. Odpady vzniknuté jeho činnosťou je
Dodávateľ povinný priebežne likvidovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch v platnom znení, zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom
znení a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v platnom znení. Vzniknutú suť,
odpady a vlastné nebezpečné odpady je Dodávateľ povinný z miesta výkonu práce
(z areálu Objednávateľa alebo Investora) odviezť na vlastné náklady, najneskôr do
momentu technického odovzdania vykonaných objednaných prác, t.j. zhotoveného Diela,
zo strany Dodávateľa Objednávateľovi. Odvoz a odvezené množstvo sute a odpadov je
Dodávateľ povinný potvrdiť písomne dodacím listom. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať
všetky legislatívne predpisy platné pre odpadové hospodárstvo, najmä zákon č.
223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a Vyhlášku č. 310/2013 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení ako aj ďalšie
súvisiace právne predpisy platné pre oblasť odpadového hospodárstva.

3.10 Dodávateľ na výkon činností, ku ktorým sa zmluvne zaviazal, musí mať oprávnenie
vykonávať tieto činnosti, vyplývajúce mu zo zákona, t.j. z príslušného výpisu
z obchodného registra, resp. zo živnostenského oprávnenia (živnostenského listu).
3.11

Dodávateľ je povinný mať k dispozícii personálne a technické kapacity, potrebné na
vykonávanie prác na najvyššej úrovni a zaväzuje sa k ich zachovaniu počas celej doby
trvania zmluvného vzťahu založeného medzi Dodávateľom a Objednávateľom. V prípade
porušenia tejto povinnosti Dodávateľa, ak Dodávateľ nevykoná nápravu, t.j. nesplní túto
povinnosť, ani v lehote dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy
Objednávateľa Dodávateľovi (písomne alebo e-mailom) na vykonanie predmetnej
nápravy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti Dodávateľa, resp.
nečinnosť Dodávateľa v tomto smere zakladá podstatné porušenie Zmluvy o dielo, resp.
Zmluvy o spolupráci z jeho strany.

3.10

Dodávateľ je povinný zabezpečiť v súčinnosti s Objednávateľom povolenia potrebné
k vstupu na miesto vykonávania prác a/alebo dodávky tovaru.

3.11

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pracovať samostatne v zmysle Zmluvy o dielo a/alebo
Zmluvy o spolupráci, resp. Objednávky, pričom je povinný riadiť sa pokynmi
povereného zástupcu Objednávateľa, ktoré ho bezvýhradne zaväzujú a ktoré mu budú
dávané (udeľované) v súvislosti s výkonom objednaných prác, v zmysle predmetu
Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. v Zmluvy o spolupráci.

3.12 Dodávateľ sa zaväzuje používať vlastné pracovné prostriedky (náradie, technické
zariadenia a pod.), pričom je povinný zabezpečiť, aby ich stav bol v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii. Dodávateľ je
povinný najneskôr v posledný deň pred začatím dohodnutých prác predložiť doklad
o vykonaní platnej technickej a odbornej kontrole zariadenia, technickej revízie,
kalibrácie daného technického zariadenia poverenému zástupcovi Objednávateľa,
ktorým je riadiaci pracovník Objednávateľa (projektový manažér). V prípade, že
Dodávateľ uvedenú dokumentáciu neodovzdá, technické zariadenie je zakázané pri
dohodnutých prácach použiť. V odôvodnených prípadoch si môže potrebný pracovný
prostriedok vypožičať (proti podpisu na výdajke) pred začatím prác na predmetnej
zákazke od Objednávateľa a/alebo tretej osoby s tým, že po celú dobu výpožičky
Dodávateľ zodpovedá za jeho technický a právny stav. Po ukončení prác
na uvedenej zákazke je Dodávateľ povinný vypožičaný pracovný prostriedok vrátiť
v nepoškodenom stave s prihlidnutím na obvyklé opotrebenie, inak zodpovedá
za spôsobenú škodu alebo stratu.
3.13 Dodávateľ sa zaväzuje, že pri výkone objednaných prác bude používať primerané osobné
ochranné pracovné prostriedky v súlade s nariadením vlády č. 395/2006 Z.z.,
o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, v platnom
znení. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť svojim zamestnancom, resp. iným
osobám vykonávajúcim objednané práce a Subdodávateľom osobné ochranné
prostriedky, ktoré sú potrebné a určené s ohľadom na charakter pracovného prostredia
a potencionálneho rizika. Za tým účelom si Dodávateľ odkúpi (na základe faktúry
vystavenej Objednávateľom) od Objednávateľa alebo mu Objednávateľ prenajme alebo
vypožičia (ak to bude z hygienických dôvodov možné) osobné ochranné prostriedky
s logom Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že ich bude používať výhradne pri
prácach pre Objednávateľa, inak zodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú nedodržaním
týchto ustanovení tohto článku VOP.
3.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že všetci jeho zamestnanci budú preukázateľne odborne
a zdravotne spôsobilí a vyškolení na prácu, ktorú budú vykonávať, najmä pre výkon
špeciálnych profesií, napr: zvárači, lešenári, viazači bremien, práce vo výškach.
Zamestnanci Dodávateľa bez odbornej spôsobilosti, využívajúci pri svojej činnosti
elektrické zariadenia, musia byť preukázateľne poučení v zmysle ustanovení § 20
Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009
Z.z., v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú
za vyhradené technické zariadenia, v platnom znení.
3.15 Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky používané nástroje a zariadenia budú preukázateľne
bezpečné. V prípade, ak s nimi budú vykonávať práce v priestoroch s nebezpečenstvom
výbuchu, budú preukázateľne spĺňať požiadavky, stanovené v ustanoveniach Nariadenia
vlády č. 117/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie
v prostredí s nebezpečenstvom, v platnom znení. Elektrické spotrebiče používané pri
práci budú mať vykonanú kontrolu a revíziu v zmysle STN 33 1600 a STN 33 1610
a pred použitím sa Dodávateľ preukáže platnou správou z revízie resp. kartou spotrebiča
so záznamom o vykonaní kontroly a revízie.
3.16

Dodávateľ je povinný písomne, zápisom do Stavebného (Montážneho) denníka za
prítomnosti zástupcu Objednávateľa, upozorniť na možné ohrozenia a riziká
(nebezpečenstvo vzniku nehody, pracovného úrazu) zamestnancov Objednávateľa
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a/alebo tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržujú pri výkone prác na Stavenisku.
Rovnako je povinný informovať Objednávateľa i o prijatých opatreniach na ich
odstránenie.
3.17

Dodávateľ je povinný v prípade vzniku pracovného úrazu dodržiavať ustanovenia zákona
č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení, a v súlade s nimi sa zaväzuje ohlásiť každý
pracovný úraz svojho zamestnanca vedúcemu pracovníkovi Objednávateľa. Ak pracovný
úraz podlieha registrácii, je Dodávateľ povinný zistiť jeho príčiny a spísať záznam
o úraze
spolu
s vedúcim
pracovníkom
Objednávateľa.

3.18

Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť v priebehu výkonu objednaných prác
ním spôsobené vady a škody na životnom prostredí, zistené odborným útvarom
(manažér kvality, technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technik požiarnej
ochrany) Objednávateľa resp. štátnymi kontrolnými orgánmi. V tejto súvislosti je
Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi finančné sankcie a pokuty uložené
Objednávateľovi.

3.19

Dodávateľ je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením všeobecne záväzných
právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii,
vzniknutú v príčinnej súvislosti s vykonávaním objednaných prác, resp. zhotovovaním
Diela Dodávateľom, resp. Subdodávateľom.

3.20

Dodávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov so zásadami
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. zásadami organizácie a riadenia činnosti
pri vzniku mimoriadnych udalostí, s rizikovými faktormi, s nebezpečenstvami na
pracovisku a havarijným plánom pracoviska a s postupom v prípade nehôd a havárií
a požiarov a pod.). Vedúci zamestnanci Dodávateľa zapíšu, do Stavebného
(Montážneho) denníka, pred začiatkom vykonávania prác (zhotovenia diela) a pri každej
zmene pracovných podmienok na konkrétnom pracovisku, všetky zmeny, ktoré majú
alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť práce na pracovisku, resp. na výkon práce iných
Subdodávateľov na danom pracovisku alebo susediacich pracoviskách. V Stavebnom
(Montážnom) denníku, resp. v dohode o prevzatí pracovísk a o vzájomnej
informovanosti, sa presne uvedú pracoviská a priestory Objednávateľa (Investora), ktoré
Dodávateľ preberá za účelom realizácie prác a za ktoré z hľadiska bezpečnosti práce
a ochrany zdravia pri vykonávaní práce, zodpovedá Dodávateľ v celom rozsahu. S jej
obsahom Dodávateľ preukázateľne oboznámi všetkých svojich zamestnancov, ako aj
zamestnancov svojich Subdodávateľov, resp. iné osoby, ktoré tam v jeho mene
a na základe ich zmluvného vzťahu vykonávajú prácu, resp. ktoré sa tam s jeho
vedomím zdržujú.

3.21

o počasí, pokiaľ sú vykonávané činnosti ktorých priebeh a kvalitu podmieňujú
poveternostné podmienky (najmä denná teplota, dážď, sneh a pod.), ide najmä o
zváracie práce, povrchovú úpravu, stavebné práce a pod.),



o vykonaných opatreniach pre elimináciu nepriaznivého vplyvu počasia na kvalitu
(najmä zastrešenie pracoviska pri daždi, predohrev pri zváraní pod dovolené
teploty okolia, ochrana proti vplyvom vetra, prerušenie práce a pod.),



o pracovnej dobe Dodávateľa s vyznačením prerušenia práce a dôvodov pre toto
prerušenie, počet prítomných pracovníkov podľa profesií so zdôvodnením odchýlok
od plánovaného počtu,



o počte odpracovaných hodín pri práci podľa HZS,



o postupe vykonaných prác (prerušenie plynulosti prác odberateľom, sťažené
prostredie a pod.),




o množstve a kvalite vykonaných prác,
o dodávke materiálov, výrobkov, použitých strojoch a mechanizmoch (druh, typ,
počet nasadených mechanizmov, počet odpracovaných hodín jedného
mechanizmu a pod.), zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu, náhradných
dielov (množstvo, kvalita, certifikácia a pod.),



všetky skutočnosti, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na priebeh prác
a nedodržanie termínov uvedenia do prevádzky,



o odchýlkach vykonaných prác od dokumentácie s odkazom na predchádzajúce
dohody medzi Dodávateľom a Objednávateľom resp. autorom dokumentácie, a ich
zdôvodnenie,



požiadavky stavebného alebo technického dozoru Objednávateľa na odstránenie
závad v práci Dodávateľa a termíny ich odstránenia doplnené o stanovisko
realizátora alebo Dodávateľa,



výroky komisií a útvarov obsahujúce námietky alebo ukladajúce opatrenia, ktoré
tieto komisie a útvary z hľadiska záujmov spoločnosti považujú za dôležité - práce
po poruchách, haváriách, požiaroch, úrazoch,



vykonané skúšky a ich výsledky, správy o vykonaných skúškach VTZ (uviesť
podmienky k výkonu skúšky, skúšobné médium, skúšobný tlak, meno a priezvisko
odborného pracovníka ktorý skúšku vykonal),



pripravenosť prác a montáží k nadväzujúcim prácam,



odkazy na zvláštne zápisy o rokovaní s Dodávateľom o prevzatí objektu
/Staveniska, výrobne a pod. - ak sa uskutočnilo,



o výzve k previerke prác, ktoré v ďalšom postupe prác budú neprístupné a
výsledok previerky,



poučenie nových pracovníkov Dodávateľa o predpisoch upravujúcich bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci, vykonaných kontrolách dodržiavania HSE predpisov na
pracovisku.

PMP Montex s.r.o.
Vlčie hrdlo 90
821 07 Bratislava

záznamy kontroly pracoviska zváračským technológom vrátane záznamov prijatých
nápravných opatrení pre dodržanie požadovanej kvality zváračských prác,



číslo povolenia na prácu



číslo objednávky resp. zmluvy o dielo

3.22

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať objednané práce výhradne a v zmysle platných
technických noriem a na základe odsúhlasených bezpečných technologických postupov
Objednávateľom.

3.23

Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky interné predpisy Objednávateľa a svoje zmluvné
záväzky plniť s patričnou obozretnosťou, s odbornou starostlivosťou, presnosťou
a potrebnými odbornými vedomosťami.

3.24

Dodávateľ je povinný ovládať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, normy,
inštrukcie a pravidlá, ktorých poznanie možno od neho dôvodne očakávať, a svoju
činnosť je povinný vykonávať v súlade s nimi a dodržiavať ich. Dodávateľ je povinný
upozorniť Objednávateľa na všetky pokyny Objednávateľa, ktoré by mohli mať za
následok porušenie týchto všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem, inštrukcií
a pravidiel.

3.25

Dodávateľ je povinný, ak je to vyžadované pri vykonávaní prác, resp. zhotovovaní diela,
použiť nové (nepoužité) diely a materiál.

3.26

Dodávateľ je povinný k dodanému tovaru (materiálu) pripojiť atest/-y/ (certifikát/-y/) jeho
kvality, ak to vyplýva zo Zmluvy o Dielo a/alebo z Objednávky, resp. zo Zmluvy
o spolupráci, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území
Slovenskej republiky a Európskej únie a odovzdať ho (ich) Objednávateľovi. Dodávateľ
nie je oprávnený bez splnenia tejto podmienky vyúčtovať (vystaviť faktúru za) dodanie
tovaru /materiálu/ Objednávateľovi, t.j. Dodávateľovi nevznikne proti Objednávateľovi
nárok na zaplatenie ceny dodaného tovaru /materiálu/.

3.27

V prípade, že Dodávateľ vykonáva práce, resp. zhotovuje Dielo na existujúcich
zariadeniach Objednávateľa a/alebo Investora, je povinný bezpečne uložiť a označiť
všetky demontované časti.

3.28

Ak počas svojej činnosti Dodávateľ dodá alebo zabuduje vlastnú hnuteľnú vec,
Dodávateľ zodpovedá za jej nový nepoužitý stav, za jej zhodu kvality, t.j. zhodu
s predpísanými technickými parametrami a normami, ako aj za jej stav spôsobilý na
použitie podľa určenia a v súlade so stanoveným cieľom. Dodávateľ nesie plnú
zodpovednosť za všetky materiály poskytnuté Objednávateľom k práci až po
zdokumentované zabudovanie, a v prípade dodania tovaru až po položkovité
množstevné a kvalitatívne prebratie Objednávateľom. Pri údržbárskych prácach,
odstraňovaní porúch, je Dodávateľ povinný vymenený (odstránený) a použitý náhradný
diel alebo súčiastku odovzdať Objednávateľovi v zdokumentovanej forme. Pri
zabudovaní alebo odovzdaní vymontovaného dielca/súčiastky, resp. v prípade
komerčného tovaru, ich riadne odovzdanie zo strany Dodávateľa Objednávateľovi, je
základnou podmienkou fakturácie, t.j. vystavenia faktúry Dodávateľa Objednávateľovi.

3.29

Dodávateľ predloží Objednávateľovi pred začatím vykonávania objednaných prác, resp.
zhotovovania Diela a vždy na jeho požiadanie:

Záznamy v Stavebnom (Montážnom) denníku musia obsahovať predovšetkým
nasledovné údaje:




a)

evidenciu o zamestnancoch (iných osobách) Dodávateľa, resp. o zamestnancoch
(iných osobách) Subdodávateľa, ktorí sú na mieste výkonávania práce alebo
dodania tovaru, s uvedením skutočnosti, či sa zamestnanci (iné osoby) zúčastnili
na povinnom školení o bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrane,

b)

zoznam vedúcich zamestnancov, meno zamestnanca odborne spôsobilého za
kontrolnú činnosť bezpečnosti a hygieny práce (autorizovaný bezpečnostný
technik) a ochrany pred požiarmi, prípadne obchodné meno poskytovateľa
(dodávateľa) takej činnosti pre Dodávateľa,

c)

zoznam členov protipožiarnej hliadky, ak je požadovaná v súvislosti s výkonom jeho
prác.

3.30

Dodávateľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie potrebných kontrol a skúšok
(kontrolné dni), na pracovisku výkonu objednaných prác, a to v záujme bezchybného
vykonania týchto prác a dodržania stanoveného časového harmonogramu.

3.31

Dodávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi a Investorovi zoznam identifikovaného
nebezpečenstva a vyhodnoteného rizika, ktoré môže vznikať pri vykonávaní prác, resp.
zhotovovaní Diela.

3.32

Dodávateľ je povinný päť (5) kalendárnych dní pred zakrytím prác a konštrukcií, ktoré
vykonal, t.j. kedy nebude možné dodatočne zistiť ich kvalitu a rozsah, alebo sa stanú
nedostupnými, vyzvať písomne Objednávateľa k vykonaniu kontroly týchto prác. Kontrola
sa vykoná v termíne vopred dohodnutom medzi Zmluvnými stranami. V prípade, že
Dodávateľ Objednávateľa k takejto kontrole nevyzve, je povinný na žiadosť
Objednávateľa a na vlastné náklady zakryté práce odkryť a zamerať. Ak sa Objednávateľ
na takúto kontrolu nedostaví aj napriek riadne oznámenému termínu kontroly, má sa za
to, že s vykonaním prác súhlasí.

3.33

Počas vykonávania prác Dodávateľom alebo jeho Subdodávateľom je Dodávateľ povinný
ustanoviť vedúceho (riadiaceho) pracovníka (zamestnanca) pre miesto výkonu prác
(zhotovovania diela) a dodania tovaru, ktorý bude osobitne a zreteľne označený ako
vedúci (riadiaci) pracovník (zamestnanec) a ktorý bude oprávnený konať v mene
Dodávateľa, t.j. bude ho zastupovať vo všetkých veciach súvisiacich s miestom výkonu
objednaných prác, resp. zhotovovania diela a dodania tovaru.

3.34

Dodávateľ vykoná objednané práce v zmysle Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky,
resp. Zmluvy o spolupráci, stanoveného časového harmonogramu výkonu prác
a realizačného projektu, ktorý mu odovzdá Objednávateľ. Dodávateľ je povinný
udržiavať, počas celého diela, resp. vykonávania prác, na Stavenisku a na ostatných
miestach, v ktorých sa Dielo zhotovuje, resp. vykonávajú objednané práce, kompletnú
aktualizovanú sadu výkresov realizačného projektu. Dodávateľ umožní zástupcovi
Objednávateľa voľný prístup k týmto výkresom za účelom vykonania kontroly
a posúdenia správnosti zhotovovania Diela, resp. vykonávania prác.
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3.35

Pokiaľ Dodávateľ v priebehu výkonu (vykonávania) objednaných prác zistí chybu
v realizačnom projekte, prípadne použitie nesprávneho postupu a materiálu Investorom,
je povinný bezodkladne Objednávateľa na túto skutočnosť upozorniť zápisom
v Stavebnom (montážnom) denníku.

3.36

Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi kontaktnú adresu, na ktorú je
možné zaslať hlásenie o pracovnom úraze, hospitalizácie v nemocnici a pod., pokiaľ je
odlišná od sídla Dodávateľa alebo korešpondenčnej adresy.

3.37

3.38

3.39

3.40

ab)

možnosť zachytenia, porezania, vtiahnutia, bodnutia, buchnutia, odrenia,
pomliaždenia,
ac) pohyb strojov, dopravných prostriedkov a vagónov,
ab) nebezpečie požiaru a výbuchu.
b)

Dodávateľovi sa zakazuje používať lešenie Objednávateľa aj ostatných zhotoviteľov
(dodávateľov) pôsobiacich na stavenisku (pracovisku) Investora, a to bez jeho riadneho
písomného odovzdania v zmysle ustanovenia § 14 a prílohy č. 6 vyhlášky Slovenského
úradu bezpečnosti práce a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Lešenie Dodávateľa musí
zodpovedať STN 73 8101, STN EN 1004, 73 8107-Z 2, u systémových (dielcových
lešení), ako aj príslušným návodom k montáži a použitiu od výrobcu.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť hladký priebeh skúšobnej prevádzky Diela tým, že na
stavenisku počas skúšobnej prevádzky poskytne Objednávateľom požadovaný počet
zamestnancov s tým, že v tejto súvislosti sú Zmluvné strany povinné dohodnúť sa na
termíne skúšobnej prevádzky. Ak sa Zmluvné strany na termíne nevedia dohodnúť, platí
termín navrhnutý Objednávateľom. Skúšobnú prevádzku vykonáva Investor so svojimi
zamestnancami.
Dodávateľ je povinný si riadne plniť (do dokončenia objednaných prác, resp. do
zhotovenia Diela) všetky svoje daňové a odvodové povinnosti, povinnosti
zamestnávateľa vyplývajúce mu zo zákona a z výkonu svojej činnosti. V prípade, že
Objednávateľovi vznikne škoda porušením vyššie uvedenej povinnosti, Dodávateľ je
povinný túto škodu uhradiť Objednávateľovi v celom rozsahu, a to v termíne stanovenom
Objednávateľom.
Dodávateľ je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky na území Investora.
Opakované porušenie pravidiel cestnej premávky sa bude považovať za podstatné
porušenie Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. v Zmluvy o spolupráci zo strany
Dodávateľa, ktoré zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. v Zmluvy o spolupráci.

pracovnou činnosťou a s usporiadaním pracoviska:
práca vo výškach, na lešeniach, vo výkopoch, v uzavretých alebo
stiesnených priestoroch, pod úrovňou terénu,
bb)
práca a chôdza na roštových podlahách a znížených profiloch,
bc)
zakopnutie, pošmyknutie (ostré hrany, rohy, vyčnievajúce časti, vlhké,
namrznuté šmykľavé a nebezpečné povrchy, a iné),
bd)
súbežné práce niekoľkých subjektov.
ba)

c)

používanie elektrického prúdu,
ca)
prítomnosť elektrických vedení, elektrických zariadení, a pod.
cb)
používanie ručného elektrického náradia a predlžovacích káblov.

d)

vystavenie sa nebezpečným látkam,
da)
vdýchnutím, požitím alebo vsiaknutím nebezpečnej látky,
db)
výskyt žieravín, horľavých, výbušných, toxických a dráždivých látok,
dc)
infekcie mikroorganizmov,
dd)
práca v priestoroch s nedostatkom kyslíka.

e)

vystavenie sa fyzikálnym vplyvom,
ea)
hluku, vibráciám, prachu, pary, horúcim látkam (materiálu, povrchu,
prostredia),
eb)
elektromagnetického, tepelného a ionizujúceho žiarenia,
ec)
prácam s médiami pod tlakom (voda, plyn).

f)

iné
fa)nebezpečné konanie iných osôb,
fb)nepriaznivé poveternostné podmienky.

3.53

Počas vykonávania prác Dodávateľom alebo jeho Subdodávateľom je Dodávateľ povinný
ustanoviť vedúceho (riadiaceho) zamestnanca pre miesto výkonu prác a dodania tovaru,
ktorý bude osobitne a zreteľne označený ako vedúci (riadiaci) zamestnanec.

3.54

Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť požiarne hliadky a dozor počas prác
v uzavretej nádobe a nad voľnou hĺbkou na Stavenisku, ak si to vyžaduje charakter prác
alebo miesto, kde sa vykonávajú práce, resp. zhotovuje dielo. Hlavné povinnosti
požiarnej hliadky:

3.41

Dodávateľ je povinný po ukončení objednaných prác, resp. zhotovení Diela, bez
zbytočného odkladu odovzdať Objednávateľovi preukaz vstupu do objektu Investora,
ktoré dostal pri začatí vykonávania objednaných prác.

a)

dohliada na dodržiavanie požiarnych predpisov,

3.42

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pokiaľ je sám cudzinec alebo sa stane jeho
zamestnancom cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti, bude mať tento potrebné
doklady v zmysle platných zákonov a medzištátnych dohôd, t.j. najmä povolenie na pobyt
a povolenie na zamestnanie.

b)

je zodpovedná za prevádzkyschopnosť a pripravenosť hasiacich zariadení
a ostatných preventívnych opatrení na Stavenisku,

c)

po ukončení práce prekontroluje, či sú vypnuté elektrické spotrebiče a iné elektrické
zariadenia, či je vo vykurovacích telesách uhasený oheň a pod.,

Ak sú pre príslušný druh objednaných prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať pre
Objednávateľa, vyžadované pracovné skúšky, Dodávateľ je povinný ich zaplatiť, ak sa
Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.

d)

v prípade požiaru hasí prúdnicou od hydrantu alebo inými hasiacimi prístrojmi,

e)

dohliada na stálu pripravenosť hasiaceho zariadenia,

f)

kontroluje, aby bol nepretržite (sústavne) zabezpečený prístup a nebol zatarasený
prístup k prostriedkom na hasenie, k signalizačným a telefónnym zariadeniam,

g)

dbá, aby boli voľné vchody, východy a manipulačné priestory,

h)

hlási vznik požiaru hasičskej jednotke.

3.43

3.44

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť plnenie v zmysle Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. v Zmluvy o spolupráci, inému právnemu subjektu, bez vopred
udeleného písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Objednávateľ takýto súhlas udelí
Dodávateľovi, tento súhlas nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za dohodnuté plnenie
(vykonanie prác, resp. zhotovenie diela) vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci.

3.45

Stravovanie v mieste výkonu objednanej práce je Dodávateľ povinný zabezpečiť
na vlastné náklady, pričom postupuje po dohode s Objednávateľom.

3.46

Ubytovanie v mieste výkonu objednanej práce je Dodávateľ povinný zabezpečiť
na vlastné náklady, pričom postupuje po dohode s Objednávateľom.

3.47

Dopravu na miesto výkonu objednanej práce a v mieste výkonu objednanej práce je
Dodávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady, pričom postupuje po dohode
s Objednávateľom.

3.48

Dodávateľovi sa zakazuje (nie je oprávnený) bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa nakladať s majetkom Objednávateľa a s majetkom Investora, ktorý má vo
svojej držbe, úschove alebo pod svojou kontrolou.

3.49

Dodávateľ je povinný na vlastné náklady priebežne udržiavať poriadok na Stavenisku,
a to vykonávaním upratovačských prác minimálne jeden krát (1x) týždenne, o čom bude
vykonaný zápis v Stavebnom (montážnom) denníku. V prípade znečistenia prístupovej
komunikácie zo strany Dodávateľa, je tento povinný zabezpečiť čo najskôr jej vyčistenie
na vlastné náklady.

3.50

Dodávateľ je povinný bezodkladne po ukončení objednaných vykonaných prác, resp. po
zhotovení Diela, najneskôr však do momentu technického odovzdania vykonaných
objednaných prác, vyčistiť, vypratať a zbaviť všetkých zostatkov svojej činnosti priestory
Staveniska, ktoré mu boli odovzdané pre výkon objednaných prác, resp. pre zhotovenie
Diela. O vyprataní a odovzdaní Staveniska zmluvné strany sú povinné spísať „ Protokol
o odovzdaní a prevzatí Staveniska“. V prípade ak Dodávateľ stavenisko písomne
Objednávateľovi neodovzdá, je Objednávateľ oprávnený Stavenisko dať do pôvodného
stavu (vypratať, vyčistiť a pod.) s tým, že náklady vzniknuté touto činnosťou je povinný
Dodávateľ uhradiť Objednávatelovi.

3.55

Dodávateľ nesmie zamestnať zamestnancov Objednávateľa bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávateľa, a to ani v pracovnoprávnom vzťahu, ani v rámci
iného právneho vzťahu v súvislosti s vykonávaním prác, ani v rámci právneho
(zmluvného) vzťahu založeného podľa Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka. Vôľu
Dodávateľa zamestnať tieto osoby je Dodávateľ povinný písomne oznámiť
Objednávateľovi pred plánovaným začiatkom zamestnávania a Objednávateľ má právo
túto žiadosť bez odôvodnenia odmietnuť. Ak by v čase nadobudnutia účinnosti týchto
VOP existovali takéto právne vzťahy, tie je Dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť
Objednávateľovi, ktorý môže požadovať zrušenie týchto zmluvných vzťahov v primeranej
lehote alebo môže písomne súhlasiť s ich zachovaním. Dodržiavanie tohto ustanovenia
je Dodávateľ povinný rozšíriť aj na svojich Subdodávateľov, resp. na celý svoj zmluvný
reťazec.

3.56

Dodávateľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne písomne oznámiť, ak sa voči nemu
začne viesť konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, prípadne ak sa začne likvidácia
alebo Dodávateľ iniciuje svoju likvidáciu, prípadne ak nastane platobná neschopnosť
alebo predĺženie Dodávateľa alebo jeho platobná schopnosť sa z akéhokoľvek dôvodu
zhorší v takej miere, že to bude ohrozovať riadne plnenie jeho povinností, vyplývajúcich
zo Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci.

3.57

Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o všetkých
skutočnostiach a okolnostiach, ktoré ohrozujú realizáciu (výkon) objednaných prác
(zhotovenie diela) podľa plánu do stanovenej lehoty alebo môžu spôsobiť akékoľvek aj
neopodstatnené zvýšenie nákladov.

4.

Práva a povinnosti Objednávateľa

4.1

3.51

Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať princípy zavedeného systému riadenia kvality
u Objednávateľa v zmysle medzinárodnej normy EN ISO 9001.

Objednávateľ je povinný odovzdať pred začatím vykonávania prác Dodávateľovi
realizačný projekt Diela.

4.2

3.52

Dodávateľ bol upozornený zo strany Objednávateľa, že v súvislosti s vykonávaním prác,
resp. so zhotovovaním Diela, môžu byť zamestnanci, resp. iné osoby a subdodávatelia
Dodávateľa vystavení aj nasledovným rizikovým faktorom:

Objednávateľ v súčinnosti s Investorom je povinný zabezpečiť vstupné školenie
zamestnancov Dodávateľa o základných povinnostiach, vyplývajúcich z BOZP, OPP
a ENVIRO, s ohľadom na povahu prevádzky, kde sa práce vykonávajú.

4.3

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, ak to vyplýva zo situácie, pre zamestnancov
Dodávateľa v naliehavých prípadoch (úraz, náhla nevoľnosť a pod.) poskytnutie prvej
pomoci.

a)
aa)

strojné a rotačné zariadenia:
voľný pohyb materiálov a jeho častí, ktoré ho môžu zasiahnuť,
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4.4

Objednávateľ je povinný odovzdať Stavenisko Diela Dodávateľovi písomne
(protokolárne) pred začatím vykonávania objednaných prác, resp. zhotovovania Diela.

4.5

Objednávateľ je povinný zabezpečiť odovzdanie existujúceho zariadenia Dodávateľovi,
na ktorom sa budú vykonávať práce, resp. zhotovovať Dielo, prípadne jeho časť, podľa
realizačného projektu v stave umožňujúcom okamžité začati vykonávania prác, resp.
zhotovovania Diela. O odovzdaní a prevzatí zariadenia bude vykonaný zápis
v Stavebnom (Montážnom) denníku.

4.6

Objednávateľ sa zaväzuje, že bezodkladne zabezpečí na vyzvanie Dodávateľa
doplnenie údajov, podkladov, vyjadrení, ktorých potreba vznikne v priebehu vykonávania
prác, resp. zhotovovania Diela.

4.7

Objednávateľ je oprávnený v prípade porušenia bezpečnostných predpisov, zo strany
Dodávateľa, platných pre príslušné pracovisko vykonávania prác, resp. zhotovovania
Diela, okamžite zastaviť alebo dočasne prerušiť všetky vykonávané práce (zhotovovanie
Diela) Dodávateľa alebo jeho Subdodávateľov, alebo ak dôjde k ohrozeniu života
a/alebo zdravia jeho zamestnancov a/alebo tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím na
Stavenisku zdržujú, a to bez nároku na úhradu nevyplatenej odmeny (jej časti)
spôsobené týmto zastavením alebo prerušením prác. V tomto prípade je Dodávateľ
povinný ihneď ukončiť svoju činnosť, so zreteľom na schválené bezpečnostnotechnologické postupy. V príslušných vykonávaných prácach a činnostiach môže
Dodávateľ pokračovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa, ktorý
mu udelí až po odstránení vzniknutých závad (vád).

4.8

Pokiaľ Dodávateľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy pre BOZP platné pre
príslušné pracovisko výkonu objednaných prác, resp. zhotovovania Diela, s ktorými
Objednávateľ Dodávateľa vopred riadne oboznámil, je Objednávateľ oprávnený dať
Dodávateľovi príkaz na prerušenie alebo ukončenie prác (podľa závažnosti a charakteru
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, protipožiarnej ochrane a zásadami environmentálneho správania sa), a to až do
doby, do ktorej Dodávateľ urobí (zjedná) nápravu.

4.9

Objednávateľ má právo okamžite zastaviť vykonávanie všetkých prác, resp.
zhotovovanie Diela, ktoré sú (je) v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a zásadami environmentálneho správania sa, platnými na území Slovenskej republiky
a Európskej únie, resp. ktoré ohrozujú životné prostredie, a to až do doby, kým
Dodávateľ nepreukáže oprávnenému zástupcovi Objednávateľa (manažérovi kvality,
technikovi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), že prijal efektívne opatrenia na
predchádzanie takémuto vykonávaniu prác (výkonu prác), resp. zhotovovaniu Diela.

Objednávateľovi, resp. osobe poverenej Objednávateľom potrebné údaje a informácie
súvisiace s plnením povinností Dodávateľa podľa týchto zmlúv. Objednávateľ, resp.
osoba poverená Objednávateľom je oprávnená nahliadnuť do všetkých zmlúv
uzatvorených medzi Dodávateľom a Subdodávateľmi, ktoré súvisia so zmluvami,
uzatvorenými medzi Dodávateľom a Objednávateľom. V prípade nesplnenia tejto
povinnosti Dodávateľ (Zhotoviteľ) je povinný zaplatiť Objednávateľovi príslušnú zmluvnú
pokutu a okrem toho zodpovedá za spôsobenú škodu.
5.2

6.

Údaje poskytnuté Dodávateľom je Objednávateľ oprávnený použiť len za účelom
vykonania analýz Objednávateľom, a je povinný s týmito údajmi nakladať ako
s dôvernými.

Subdodávateľ

6.1

Dodávateľ nie je oprávnený na vykonávanie činnosti (objednaných prác; zhotovovanie
Diela), ku ktorej sa zmluvne zaviazal, využiť Subdodávateľa bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na Subdodávateľov
Dodávateľa. Porušenie tohto záväzku Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci.

6.2

Dodávateľ sa zaväzuje, že o svojich Subdodávateľoch zapojených do plnenia Zmluvy
o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci bude Objednávateľa vopred
písomne informovať. Poskytnutie zmluvného plnenia Dodávateľa prostredníctvom
Subdodávateľa Objednávateľovi, nezbavuje Dodávateľa zmluvnej povinnosti riadne
splniť svoje zmluvné záväzky voči Objednávateľovi. Dodávateľ zodpovedá za
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej
republiky a/alebo v Európskej únii, Subdodávateľmi, ktoré sú podľa predmetu Zmluvy o
dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci aplikovateľné, ako aj za splnenie
všetkých kritérií a podmienok, vrátane kvalifikačných, súvisiacich s vykonávaním činností
(objednaných prác; zhotovovaním Diela), ustanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi, platnými na území Slovenskej republiky a/alebo v Európskej únii.

6.3

Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom
Subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene objednané práce, resp.
zhotovovanie Diela, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu objednanej
práce, resp. zhotovovania Diela, ktorým nebol Objednávateľom vopred udelený písomný
súhlas na vykonávanie objednaných prác, resp. zhotovovanie Diela, resp. o ktorých
Dodávateľ vopred písomne neinformoval Objednávateľa.

4.10

Objednávateľ je oprávnený prerušiť vykonávanie (výkon) objednaných prác
(zhotovenie diela) alebo dodanie tovaru Dodávateľom v prípade nedodržania HSE
požiadaviek pre kontraktorov a v nich uvedených predpisov alebo podmienok
stanovených v povolení na práce, do doby odstránenia nedostatkov. O prerušení výkonu
objednaných prác (zhotovenia diela) alebo dodania tovaru sú Zmluvné strany povinné
vyhotoviť písomný záznam.

6.4

V prípade zapojenia Subdodávateľa môže Objednávateľ v odôvodnených prípadoch
požiadať Dodávateľa, aby Dodávateľ namiesto zapojeného Subdodávateľa využíval
služby (práce) iného Subdodávateľa. Po oboznámení sa s odôvodnením Objednávateľa
Dodávateľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu Subdodávateľa a je povinný
najneskôr do desiatich (10) pracovných dní zapojiť nového Subdodávateľa na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.

4.11

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie objednaných prác, resp.
zhotovovanie Diela Dodávateľom. Posudzovanie a kontrola prác Objednávateľom
nezbavuje Dodávateľa žiadnej z povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy o dielo
a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci.

6.5

4.12

Objednávateľ je oprávnený zastaviť vykonávanie (výkon) objednaných prác Dodávateľa,
resp. zhotovovanie Diela v prípade zistenia (zlej kvality) nekvalitne vykonávaných prác,
resp. zhotovovaného Diela, napr. v rozpore s platnými medzinárodnými technickými
normami.

4.13

Objednávateľ, jeho poverený zástupca alebo Objednávateľom splnomocnený právny
subjekt (fyzická alebo právnická osoba) má právo kontroly použitého - dodaného
materiálu, ktorý dodal Dodávateľ, na mieste určenom Objednávateľom. Právo
Objednávateľa skontrolovať a prípadne odmietnuť dodaný materiál nie je obmedzené
tým, že tento materiál bol už skontrolovaný pred jeho použitím.

V prípade zapojenia Subdodávateľa na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, je
Dodávateľ povinný uzatvoriť so Subdodávateľom určeným Objednávateľom dohodu
o postúpení, ak postúpenie nie je zákonom zakázané, na základe ktorej Dodávateľ
postúpi na Subdodávateľa pohľadávku pozostávajúcu z ceny prác vykonaných
Subdodávateľom, a to do výšky protihodnoty plnenia Subdodávateľa, t.j. ceny stanovenej
v subdodávateľskej zmluve. Jeden rovnopis uzavretej dohody o postúpení je Dodávateľ
povinný bezodkladne zaslať Objednávateľovi, ktorý je povinný postúpenú pohľadávku zo
splatnej faktúry zaplatiť Subdodávateľovi, na ktorého bola pohľadávka postúpená. Ak
Dodávateľ predmetnú faktúru nevystaví podľa dohody o postúpení, Objednávateľ mu
takto vystavenú faktúru vráti.

6.6

V prípade zapojenia Subdodávateľa, Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie svojich
povinností podľa Zmluvy o dielo a/alebo Zmluvy o spolupráci, resp.Objednávky tak, ako
keby činnosť (objednanú prácu; zhotovenie Diela) vykonávanú Subdodávateľom
vykonával alebo vykonal sám. Povinnosťou Dodávateľa je vytvorenie podmienok
potrebných k zosúladenému vykonávaniu objednaných prác (zhotovovaniu Diela) svojich
Subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti Subdodávateľov.

4.14

Pokiaľ by ktorýkoľvek kontrolovaný dodaný materiál nevyhovoval podmienkam kvality
v zmysle Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, môže ho
Objednávateľ odmietnuť a Dodávateľ je povinný nahradiť ho vyhovujúcim a/alebo
vykonať úpravy (zmeny) nevyhnutné pre splnenie kvality vykonávaných prác, resp.
zhotovovaného diela, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na
území Slovenskej republiky a Európskej únie.

4.15

Objednávatel je povinný zabezpečiť priestor na skladovanie materiálu Dodávateľa.
Zodpovednosť za bezpečnosť a správne uskladnenie materiálu nesie Dodávateľ.

4.16

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať Dodávateľom vykonávané práce, resp.
zhotovované Dielo podľa Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci.
Kontroly sa zúčastňuje zástupca Dodávateľa a v prípade potreby i jeho Subdodávateľ.
Súčasťou vykonania týchto kontrol je aj posudzovanie realizovaného postupu,
dosiahnutého stavu a plnenia Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy
o spolupráci.

4.17

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za riadne vykonanú prácu, resp. riadne
zhotovené a odovzdané Dielo, dohodnutú cenu a v dohodnutej lehote podľa Zmluvy
o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci.

4.18

Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu na overenie nákladov, ktorých úhradu
vyžaduje Dodávateľ v súvislosti s dodávanými službami a prácami. Termín vykonania
takejto kontroly musí byť medzi Objednávateľom a Dodávateľom dohodnutý ešte pred
začatím jej vykonávania.

5.

Informačná povinnosť Dodávateľa

5.1

Dodávateľ (Zhotoviteľ) je povinný v súvislosti so Zmluvou o dielo a/alebo Objednávkou,
resp. Zmluvou o spolupráci uzatvorenou s Objednávateľom, resp. v súvislosti s prácami
a technickými obsahmi, ktoré súvisia s týmito zmluvami, poskytovať priebežne
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7.

Materiál Objednávateľa

7.1

Dodávateľ je povinný Materiál Objednávateľa prevziať, o čom vyhotoví písomný
dokument (napr. potvrdenie o výbere materiálu, dodací list, atď.) a jeho použitie je
povinný potvrdiť v položkovitom zúčtovaní počas vykonávania prác, najneskôr pri
dokončení prác (čiastkových prác). Zúčtovanie musí obsahovať zoznam skutočne
použitého, zabudovaného Materiálu Objednávateľa, pričom jeho použitie a zabudovanie
potvrdí Objednávateľ, ako aj zoznam nepoužitého a Objednávateľovi zdokumentovaným
spôsobom vráteného Materiálu Objednávateľa. Ak sa medzi prevzatým a zúčtovaným
Materiálom Objednávateľa vyskytne negatívny rozdiel, Dodávateľ je povinný jeho
hodnotu uhradiť spolu s nákladmi na správu tohto materiálu.

7.2

Zodpovednosť za vzniknutú škodu na Materiáli Objednávateľa prechádza na Dodávateľa
momentom jeho prevzatia. Dodávateľ je povinný odmietnuť Materiál Objednávateľa,
ktorého kvalita nie je vhodná na vykonanie práce, alebo Materiál Objednávateľa je bez
certifikátu kvality, ak sa takýto certifikát kvality vyžaduje podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie.
Záruka poskytovaná Dodávateľom sa nevzťahuje na Materiál Objednávateľa, okrem
prípadu, ak možno preukázať, že Dodávateľ prevzal a použil Materiál Objednávateľa
nesprávnej kvality.

7.3

Dodávateľ nie je oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi Materiál Objednávateľa.
Porušenie tohto ustanovenia VOP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o Dielo,
resp. Zmluvy o spolupráci zo strany Dodávateľa.
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8.
8.1

8.2

Pred uzavretím Zmluvy o dielo a/alebo Zmluvy o spolupráci, resp. pred prijatím
(akceptovaním) Objednávky Dodávateľom, je Dodávateľ povinný na vlastné náklady
uzavrieť poistnú zmluvu s oprávneným právnym subjektom (poisťovňou) na poistenie
zodpovednosti za spôsobenú škodu pri prevádzkovaní svojej činnosti, do minimálnej
výšky 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro), ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
a súčasne je povinný ju vo fotokópii odovzdať Objednávatelovi, na osvedčenie
skutočnosti, že Dodávateľ je schopný nahradiť škodu, ktorá by vznikla Objednávateľovi
porušením zmluvných, resp. zákonných povinností zo strany Dodávateľa, resp.
Subdodávateľa. Dodávateľ je povinný vyžadovať a zabezpečiť na vlastné náklady, aby aj
jeho Subdodávatelia mali uzavretú obdobnú poistnú zmluvu. Dodávateľ sa zaväzuje
Objednávateľovi počas platnosti Zmluvy o dielo a/alebo Zmluvy o spolupráci, resp.
Objednávky – trvania zmluvného vzťahu, neobmedziť, neznížiť, alebo nezmeniť (v
neprospech Objednávateľa) úpravou poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
prevádzkovaní činnosti Dodávateľa, v zmysle poistnej zmluvy odovzdanej
Objednávateľovi. Dodávateľ je rovnako počas trvania zmluvného vzťahu
s Objednávateľom povinný zabezpečiť, aby Subdodávateľ neobmedzil, neznížil, alebo
nezmenil (v neprospech Objednávateľa, resp. Dodávateľa) úpravou poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzkovaní činnosti Dodávateľa, v zmysle
poistnej zmluvy odovzdanej Objednávateľovi.

b)
c)

d)

e)

f)

Jednotlivé faktúry budú obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení §
71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších
predpisov, t.j. najmä:



meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Objednávateľa
a jeho IČ DPH, ak mu je pridelené,



poradové číslo faktúry,



dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak
tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,



dátum vyhotovenia faktúry,



množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,



základ dane, jednotkovú cenu bez dane, zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté
v jednotkovej cene,



sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,



výšku dane spolu v EUR,

Poistenie majetku Dodávateľa, vrátane strojov a zariadení a to vlastných ako aj
prenajatých,



číslo zmluvy,

Poistenie motorových vozidiel využívaných Dodávateľom pri vykonávaní
objednaných prác, t.j. pri zhotovovaní Diela (Povinné zmluvné poistenie a Havarijné
poistenie),



deň odoslania a deň splatnosti faktúry,



označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má uskutočniť úhrada,



rozpis už fakturovaných čiastok,



označenie diela a rozpis vykonaných prác,



podpis a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby.

Poistenie materiálu a dodávaných častí (dielov) pred dodaním na Stavenisko
výkonu Diela,

Cestovné poistenie na pracovné - služobné cesty (prípadne iné poistenie
nahrádzajúce uvedené) zamestnancov Dodávateľa pred začatím výkonu
objednaných prác, t.j. pred začatím zhotovovania Diela, ak miestom plnenia nie je
územie Slovenskej republiky, na pokrytie nákladov vzniknutých z titulu pracovného
úrazu v zahraničí,
Poistenie, ktoré je potrebné uzatvoriť z dôvodu dodržania všeobecne záväzných
právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky a/alebo Európskej
únie.

10.

Klauzula mlčanlivosti o dôverných informáciách

10.1

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje, informácie a skutočnosti súvisiace s druhou
Zmluvnou stranou a jej činnosťou, o ktorých sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom
v súvislosti s uzatvorením a plnením Zmluvy o dielo, Zmluvy o spolupráci, resp.
Objednávky, najmä, ale nie výlučne existencia a obsah týchto zmlúv, sa považujú za
obchodné tajomstvo. Zmluvné strany tieto informácie nemôžu poskytnúť, sprístupniť
tretej osobe a nemôžu ich použiť na iné účely ako na účely plnenia Zmluvy o dielo,
Zmluvy o spolupráci, resp. Objednávky.

10.2

Ustanovenie Článku 10.1 VOP o povinnosti mlčanlivosti o dôverných informáciách sa
nevzťahuje na informácie poskytované tretej osobe, ktorá pre Objednávateľa poskytuje
finančné, účtovnícke, poistné, právne, resp. finančné doplnkové služby (vrátane
vymáhania pohľadávok) na základe zmluvy, na informácie, ktoré sú v prípade postúpenia
pohľadávok potrebné pri uzatvorení a plnení zmluvy o postúpení pohľadávok, ďalej, ak
zmluva predpisuje poskytnutie finančnej zábezpeky, na informácie, ktoré majú byť
Objednávateľom poskytnuté tretej osobe, a ktoré sú potrebné na uzatvorenie a plnenie
s tým súvisiacich zmlúv.

10.3

Povinnosť zachovania mlčanlivosti o dôverných informáciách zmluvnými stranami sa
nevzťahuje ďalej na nižšie uvedené informácie:

Poistenie, ktoré zabezpečuje vzniknuté škody do výšky spoluúčasti poistnej zmluvy
uzavretej s Investorom.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci (zamestnanci), pred začatím
vykonávania objednaných prác, resp. pred začatím zhotovovania diela, mali vystavené
európske preukazy zdravotného poistenia a mali ich k dispozícii pri vykonávaní
objednaných prác, resp. zhotovovaní diela.

8.4

Dodávateľ zodpovedá Objednávatelovi za vzniknutú škodu, ktorú mu spôsobil a ktorá nie
je zabezpečená poistením, a jej náhradu je povinný zaplatiť Objednávateľovi.

9.3

9.5

meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Dodávateľa a jeho
IČ DPH, ak mu je pridelené,

8.3

9.2

V prípade, že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať nižšie uvedené náležitosti,
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť
doručením riadne opravenej faktúry Objednávateľovi.



Vyššie uvedené typy poistenia je minimálny zoznam poistení, ktoré musí Dodávateľ
uzatvoriť pred začatím vykonávania objednaných prác, resp. pred začatím zhotovovania
Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Poistenie musí byť uzatvorené v súlade so
zákonom a všeobecnými obchodnými podmienkami poisťovacej spoločnosti a platné
v štátoch, v ktorých sa objednané práce vykonávajú, resp. v ktorých sa zhotovuje Dielo.

9.1

9.4

Pred uzavretím Zmluvy o Dielo a/alebo Zmluvy o spolupráci, resp. pred prijatím
(akceptovaním) Objednávky Dodávateľom, je Dodávateľ povinný uzatvoriť na vlastné
náklady aj poistné zmluvy na nasledovné poistenia, ktoré je Dodávateľ povinný vo
fotokópii na požiadanie Objednávateľa predložiť ich mu, a to:
a)

9.

práce (zhotovované dielo) mesačne v lehote piatich (5) pracovných dní od ukončenia
príslušného mesiaca, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Poistenie Dodávateľa

Platobné podmienky
Cenu za riadne vykonané práce, resp. zhotovenie diela, uhradí Objednávateľ na
základe mesačných faktúr (čiastkových faktúr), alebo faktúr doručených po riadnom
vykonaní prác, resp. zhotovení a odovzdaní diela Objednávateľovi, ktoré Dodávateľ
vystaví a doručí Objednávateľovi. Prílohou jednotlivej faktúry bude doklad
o odpracovaných hodinách za príslušný kalendárny mesiac (prípadne časť mesiaca).
Dodávateľ môže vyúčtovať iba efektívne odpracované pracovné hodiny z evidencie
pracovnej doby podpísanej zástupcom Objednávateľa, ktorý má pre túto činnosť
potrebné kompetencie. Prestávky na odpočinok a jedlo sa do odpracovaného času
nezapočítavajú. Táto príloha musí byť potvrdená zodpovedným zamestnancom
Objednávateľa, ktorý pre tieto účely bude uvedený v Stavebnom (Montážnom)
denníku pre príslušnú stavbu.
Splatnosť faktúr je štyridsaťpäť (45) dní od ich doručenia do podateľne Objednávateľa.
Objednávateľ je povinný akceptovať iba faktúry označené pečiatkou podateľne
Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vykonať (realizovať) úhradu Dodávateľovi
bankovým prevodným príkazom. Zmluvné strany sa dohodli, že pri úhrade skoršej ako
45 dní môže byť Objednávateľovi poskytnuté skonto podľa osobitne dohodnutých
podmienok. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platí, že Dodávateľ poskytne
Objednávateľovi skonto vo výške 2 %, a to v prípade, že Objednávateľ uhradí
predmetnú faktúru v lehote do 21 dní od zaevidovania tejto faktúry v podateľni
Objednávateľa.
Dodávateľ je povinný cenu za vykonané objednané práce, t.j. zhotovené a odovzdané
dielo, vyfakturovať Objednávateľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich
riadneho odovzdania. Ak ide o práce, ktoré trvajú - sa vykonávajú, resp. dielo, ktoré sa
zhotovuje, dlhšie ako kalendárny mesiac, je Dodávateľ povinný fakturovať vykonávané
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10.4

11.
11.1

a)

na tie, ktoré sú verejnosti prístupné, alebo ktoré sa v budúcnosti stanú
verejnými, ale nie zavinením Zmluvnej strany, ktorá informácie získala, alebo

b)

ktoré boli pre Zmluvnú stranu, ktorá informácie získala, preukázateľne
známe už pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo, Zmluvy o spolupráci, resp.
Objednávky, alebo

c)

o ktorých sa Zmluvná strana, ktorá informácie získala, dozvedela od tretej
osoby, ktorá nie je viazaná povinnosťou zachovania mlčanlivosti voči Zmluvnej
strane, na ktorú sa tieto informácie vzťahujú, alebo

d)

ktorých zverejnenie alebo poskytnutie nariaďuje všeobecne záväzný
právny predpis, burzový predpis alebo úradné nariadenie, v predpísanej miere
a pre vymedzený okruh.

Povinnosť zachovania mlčanlivosti o dôverných informáciách Zmluvnými stranami nie je
dotknutá zánikom Zmluvy o dielo, Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, a to
z akéhokoľvek dôvodu a trvá po dobu dvoch (2) rokov od zániku Zmluvy o dielo, Zmluvy
o spolupráci, resp.Objednávky.

Zmluvné pokuty
V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Dodávateľa vykonať objednané práce, resp.
zhotoviť dielo, bez vád, je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávatelovi zmluvnú pokutu
za vzniknuté vady vykonaných prác, resp. zhotoveného diela, ktoré bránia riadnemu
užívaniu Diela, vo výške päť percent (5%) z vyfakturovanej (dohodnutej) ceny
vykonaných prác, resp. zhotoveného diela alebo jeho časti, za každú oprávnenú
reklamáciu. Uvedenú zmluvnú pokutu Dodávateľ nie je povinný zaplatiť Objednávateľovi,
ak reklamovanú vadu vykonaných prác, resp. zhotoveného diela alebo časti diela,
písomne uzná a bezodplatne ju odstráni, v primeranej lehote, dohodnutej
s Objednávateľom.
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Ak je Dodávateľ v omeškaní s odstránením drobných vád alebo nedorobkov vykonaných
prác, resp. zhotoveného diela alebo jeho časti, ktoré boli zistené pri odovzdaní a prevzatí
diela Zmluvnými stranami a ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela na dohodnutý účel, je
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý
deň omeškania až do dňa, v ktorom budú vady a nedorobky vykonaných prác, resp.
zhotoveného diela alebo jeho časti, Dodávateľom riadne odstránené.

11.3

Ak je ktorákoľvek Zmluvná strana v omeškaní s peňažným plnením druhej Zmluvnej
strane, je táto Zmluvná strana povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z nezaplatenej (dlžnej) sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

11.4

V prípade, že Dodávateľ, bez vopred uzavretej písomnej dohody s Objednávateľom,
prestane vykonávať objednané práce, resp. zhotovovať Dielo, s úmyslom naďalej si
neplniť zmluvné záväzky podľa Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy
o spolupráci, je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za každého dohodnutého pracovníka. Dodávateľ je
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc
euro) za rovnakých podmienok za každého dohodnutého pracovníka v prípade,
že Dodávateľ alebo jeho pracovník, vrátane Subdodávateľa, bude odvolaný z výkonu
(vykonávania) objednaných prác, resp. zo zhotovovania Diela pre ich (jeho) nekvalitný
výkon, alebo ak o to požiada z obdobných dôvodov Investor.

11.5

11.8

V prípade oneskoreného doručenia faktúry do podateľne Objednávateľa, má tento právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty od Dodávateľa - skonto z takejto faktúry vo výške 0,1 %
z jej výšky (z vyúčtovanej sumy Dodávateľom) za každý deň omeškania.

11.9

V prípade, že Dodávateľ nesplní zmluvné záväzky uvedené v Zmluve o dielo a/alebo v
Objednávke resp. v Zmluve o spolupráci, do lehoty plnenia dohodnutej v Zmluve o dielo
a/alebo Objednávke, resp. v Zmluve o spolupráci z akéhokoľvek dôvodu na strane
Dodávateľa a bez ohľadu na jeho zavinenie, Objednávateľ má právo proti Dodávateľovi
na zaplatenie nasledovných zmluvných pokút:

Dodávateľ je povinný zaplatiť Objednávatelovi zmluvnú pokutu v nižšie stanovenej
(nasledovnej) výške v prípade, ak osobe (zamestnancovi; pracovníkovi), prostredníctvom
ktorej Dodávateľ (Subdodávateľ) vykonáva objednané práce, resp. zhotovuje Dielo, bola
preukázaná zodpovednosť za každý spáchaný jednotlivý priestupok z nasledovných
priestupkov proti organizačným interným smerniciam Objednávateľa a Investora, a to za:
Požívanie a vnášanie alkoholu, omamných
a psychotropných látok na pracovisko

1000,- €

Odmietnutie podrobiť sa dychovej skúške
na požitie alkoholu alebo skúške
na preukázanie požitia/použitia omamných,
psychotropných látok

3 000,- €

Fajčenie v priestoroch zákazu fajčenia
Porušenia predpisov a zásad
BOZP, OPP, prác vo výškach, bezpečných
pracovných postupov, prác bez náležitého platného osvedčenia
a dokladu odbornej spôsobilosti a HSE požiadaviek investora
vrátane používania nevhodných OOPP na stavenisku
Závažné alebo opakované porušenia predpisov a zásad
BOZP, OPP, prác vo výškach, bezpečných pracovných postupov,
prác bez náležitého platného osvedčenia a dokladu odbornej
spôsobilosti, HSE požiadaviek investora
vrátane používania nevhodných OOPP na stavenisku

500,- €

Dopravný priestupok v areáli Objednávateľa,
Investora

500,- €

Vynášanie materiálu z areálu Objednávateľa,
Investora, bez povolenia

200,- €

Nezabezpečenie zvereného objektu
alebo materiálu

200,- €

Vstup na neplatný alebo cudzí preukaz do
areálu Objednávateľa, Investora

500,- €

Vstup do objektu inej osoby poskytnutím
vlastnej identifikačnej karty
alebo preukazu s fotografiou

500,- €

Použitie vlastného technického zariadenia
bez dokladu o vykonaní platnej technickej
a odbornej kontrole zariadenia,
technickej revízie, a kalibrácie

500,- €

Neodovzdanie, poškodenie alebo stratu
identifikačnej karty (poskytnutej Objednávateľom,
Investorom pre účely vstupu)

700,- €

Preukázané odcudzenie alebo pokus
odcudzenia majetku

700,- €

Iný priestupok

300,- €

11.6

Ak bol Dodávateľovi (alebo osobe, prostredníctvom ktorej Dodávateľ vykonáva práce,
resp. zhotovuje Dielo) preukázaný orgánmi činnými v trestnom konaní trestný čin
krádeže, ktorý priamo súvisel s jeho činnosťou na mieste, kde vykonával práce pre
Objednávateľa, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 335,- €
(slovom: tristotridsaťpäť euro).

11.7

V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Dodávateľa, uvedenej v ustanovení ods. 9.3
VOP, má Objednávateľ právo voči Dodávateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,5 % z fakturovanej sumy, za každý začatý deň omeškania.

PMP Montex s.r.o.
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Ak je Dodávateľ v omeškaní so zmluvným plnením Objednávateľovi (články 3, 5 a 8
VOP), je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR,

c)

Ak je Dodávateľ v omeškaní so zmluvným plnením Objednávateľovi, a odmietne sa
dohodnúť s Objednávateľom na dodatočnom (náhradnom) termíne zmluvného
plnenia, Objednávateľ má právo proti Dodávateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 20% zo zmluvnej ceny, podľa Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp.
Zmluvy o spolupráci,

d)

V prípade, ak Dodávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zachovania mlčanlivosti,
Objednávateľ má právo proti Dodávateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
10% zo zmluvnej ceny, podľa Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy
o spolupráci,

e)

V prípade porušenia zmluvných povinností Dodávateľa, uvedených v ustanovení
Článku 8 VOP má Objednávateľ právo proti Dodávateľovi na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 50% zo zmluvnej ceny, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej
povinnosti Dodávateľa.

f)

V prípade písomne neodsúhlaseného odchodu preškoleného pracovníka
Dodávateľa zo stavby, má Objednávateľ právo si vyúčtovať zmluvnú pokutu
1 000 EUR za každého takéhoto pracovníka.

11.11

Dodávateľ je povinný splniť svoju zmluvnú povinnosť, ktorej splnenie je zabezpečené
zmluvnou pokutou, a to aj po jej zaplatení.

11.12

Prijatie plnenia, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, neznamená vzdanie sa ostatných práv
Objednávateľa, vyplývajúcich z porušenia zmluvných povinností Dodávateľa.

11.13

Ďalšie nároky Zmluvných strán na náhradu škody, vrátane ušlého zisku podľa
Obchodného zákonníka a/alebo Občianského zákonníka, týmto zostávajú nedotknuté.

11.14

V prípade, že vyrubená zmluvná pokuta zo strany Objednávateľa resp. Investora nie je
uvedená v príslušnom ustanovení ods. 11.5 týchto VOP alebo je vyššia, bude
(Sub)Dodávateľovi táto zmluvná pokuta refakturovaná, ak vyrubenie tejto zmluvnej
pokuty zapríčinil sám alebo jeho pracovník.

11.15 Ak Objednávateľovi bude vyrúbená pokuta za porušenie HSE podmienok na stavenisku
zo strany Dodávateľa, alebo vyrúbená sankcia zo strany štátnych inštitúcií ako výsledok
vyšetrovania HSE udalosti, bude táto sankcia automaticky refakturovaná v plnej výške
na Dodávateľa.

12.

Ochrana dobrého mena
Dodávateľ je povinný plniť svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, aby tým
nepoškodzoval dobré meno Objednávateľa. Zmluvné strany sú povinné proti tretej osobe
vzájomne chrániť dobré meno druhej zmluvnej strany.

13.

Zánik zmluvného vzťahu

13.1

Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu o dielo a/alebo Objednávku, resp. Zmluvu
o spolupráci kedykoľvek zrušiť spoločnou dohodou, pričom o tomto ich zámere sú
povinní navzájom sa informovať tridsať (30) dní pred navrhovaným dátumom zrušenia.

13.2

Zmluvu o spolupráci, uzatvorenú na dobu určitú, nie je možné vypovedať, a to v dobe,
kedy plynie doba určitá. Ak písomne neoznámi ktorákoľvek zmluvná strana druhej
zmluvnej strane pri Zmluve o spolupráci, uzatvorenej na dobu určitú, 30 dní pred
uplynutím doby určitej, že na ďalšom trvaní zmluvného vzťahu medzi zmluvnými
stranami, založeného Zmluvou o spolupráci, nemá záujem, mení sa doba uzatvorenia
Zmluvy o spolupráci k poslednému dňu doby určitej na dobu neurčitú.

13.3

Každá zo Zmluvných strán je oprávnená druhej zmluvnej strane písomne vypovedať
Zmluvu o spolupráci, uzavretú na dobu neurčitú, a to bez uvedenia dôvodu. Výpovedná
lehota je v trvaní dvoch (2) mesiacov s tým, že začína plynúť v prvý deň kalendárneho
mesiaca, nasledujúceho po dni doručenia výpovede jednej zo Zmluvných strán druhej
zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.

13.4

Objednávateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp.
Zmluvy o spolupráci v prípade podstatného porušenia Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, Dodávateľom, a to zaslaním oznámení

20,- €

Porušenie zákazu fotografovania a filmovania
alebo zaznamenávania budov, priestorov alebo
zariadenia v areáli Objednávateľa, Investora

b)

V prípade porušenia Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, zo
strany Dodávateľa má Objednávateľ právo proti Dodávateľovi na náhradu škody
spôsobenej porušením zmluvných povinností Dodávateľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná
pokuta. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa tiež náhrady škody presahujúcej
zmluvnú pokutu.

1000,- €

900,- €

Zmluvnú pokutu vo výške 1% zo zmluvnej ceny (zo zmluvného plnenia, resp. jeho
časti), s ktorým je Dodávateľ v omeškaní, za každý začatý deň omeškania, avšak
maximálne do výšky 50% zmluvnej ceny, podľa Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky,
resp. Zmluvy o spolupráci,

11.10

500,- €

Za písomné neprevzatie staveniska
povereným (splnomocneným) zástupcom
Dodávateľa, vrátane dostupných informácií
o aktuálnych pracovných a bezpečnostných
rizikách špecifických pre každé Stavenisko

a)
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o odstúpenia od Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci
Dodávateľovi. Zmluva o dielo a/alebo Objednávka, resp. Zmluva o spolupráci v tomto
prípade zaniká momentom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, Dodávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ
odstúpi od Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, Dodávateľ
nemá nárok na náhradu škody. Objednávateľ môže od Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, odstúpiť, ak tak ustanovuje zákon a/alebo
Zmluva o dielo a/alebo Zmluva o spolupráci a/alebo v prípade porušenia akejkoľvek
zmluvnej povinnosti Dodávateľa, uvedenej v ustanoveniach Článkov 3., 6., 8. a ostatných
ustanovení článkov VOP, ktorá sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o dielo
a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci a v prípadoch, ak
a)

Dodávateľ poruší zmluvnú povinnosť zachovania mlčanlivosti stanovenú v Zmluve
o dielo a/alebo Zmluve o spolupráci, resp. Objednávke, alebo

b)

Dodávateľ poruší HSE požiadavky pre kontraktorov, ku ktorým sa v Zmluve o dielo
a/alebo Objednávke, resp. Zmluve o spolupráci zaviazal, a ktoré sú
u Objednávateľa platné, alebo

c)

Dodávateľ svojím vyhlásením alebo správaním/postupom poškodzuje dobré meno
a povesť Objednávateľa, alebo

d)

Dodávateľ čiastočne alebo úplne odmietne zmluvné plnenie, alebo

e)

Sa pred uplynutím lehoty na zmluvné plnenie, ktorá bola dohodnutá v Zmluve
o dielo a/alebo Objednávke, resp. Zmluve o spolupráci, stane zrejmým, že
Dodávateľ dokáže svoje zmluvné povinnosti, ku ktorým sa zmluvne zaviazal, splniť
(vykonať) len s takým značným omeškaním, na ktorom už Objednávateľ nebude
mať záujem, alebo




13.5

13.6

14.
14.1

ak sa Dodávateľ dostane do omeškania a zmluvne sa nezaviaže
k dodatočnému (náhradnému) termínu (k dodatočnej lehote) ani na základe
výzvy Objednávateľa obsahujúcej primeranú dodatočnú lehotu na plnenie,
alebo
ak Dodávateľ nesplnil zmluvné plnenie ani v dodatočnom (náhradnom)
termíne (v dodatočnej lehote), alebo ak Dodávateľ nedodrží zmluvne
dohodnutý termín (lehotu) zmluvného plnenia a Objednávateľ nemá záujem
na ďalšom plnení, alebo

f)

Dodávateľ je predĺžený a/alebo platobne neschopný, bolo voči nemu začaté
konkurzné konanie, reštrukturalizácia, prípadne Dodávateľ sám inicioval takéto
konanie alebo likvidáciu alebo bolo začaté s jeho likvidáciou, alebo

g)

Dodávateľ zapojí Subdodávateľa do vykonávania objednaných prác, resp.
zhotovovania diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
alebo

h)

Dodávateľ nesplní svoju povinnosť uzatvorenia poistenia, alebo nezabezpečí
predĺženie platnosti uzatvorených poistení.

Objednávateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy o dielo a/alebo Zmluvy o spolupráci,
resp. Objednávky, aj v tom prípade, ak Dodávateľ neuhradil do stanovenej lehoty
(splatnosti), faktúry Subdodávateľov, zapojených v rámci Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, z dôvodu na strane Dodávateľa, a týmto
obmedzuje alebo ohrozuje zmluvné plnenie Subdodávateľa alebo zmluvné plnenie
Dodávateľa.

vyplývajúcu z oneskoreného oznámenia hroziacej alebo existujúcej Vyššej moci
zodpovedá zmluvná strana, ktorá je za oneskorené oznámenie zodpovedná.

15.
15.1

Autorské a vlastnícke práva nových predmetov duševného vlastníctva (projekty, patenty,
autorské práva), ktoré vznikli počas vykonávania činnosti Dodávateľa a nie sú
obmedzené právami fyzických osôb, ktorým podľa právnych predpisov prislúchajú,
prechádzajú v celom rozsahu na Objednávateľa, ktorý s nimi môže voľne disponovať
v celom rozsahu, podľa svojho uváženia ak to právne predpisy dovoľujú. (napr. môže ich
odovzdať ďalej svojmu zákazníkovi, môže ich predať, zužitkovať, ďalej vyvíjať, atď.).

15.2

Dodávateľ je povinný pri plnení podľa zmluvy odovzdať (poskytnúť) Objednávateľovi
všetky dokumenty súvisiace s predmetom duševného vlastníctva (napr.: projekty,
užívateľské príručky, zdrojové a predmetné programy, atď.).

16.

17.
17.1

Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvné lehoty sa primerane predlžujú
o dobu trvania Vyššej moci.

14.3

Pokiaľ je doba trvania Vyššej moci dlhšia ako tridsať (30) dní, ktorákoľvek Zmluvná
strana má právo na ukončenie zmluvného vzťahu - Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky,
resp. Zmluvy o spolupráci, na základe písomného oznámenia jednej zo Zmluvných strán
druhej zmluvnej strane, bez akéhokoľvek negatívneho právneho dôsledku, t.j. aj
v prípade, ak by na to v zmysle Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy
o spolupráci právo nemala.

14.4

V prípade Vyššej moci pred písomným oznámením zmluvnej strany o ukončení Zmluvy
o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci druhej zmluvnej strane, sú
Zmluvné strany povinné viesť rokovanie o prípadnej zmene Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci. Pokiaľ rokovanie nebude úspešné do desiatich
(10) dní, otvorí sa možnosť písomného oznámenia o ukončení Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, Zmluvnými stranami.

14.5

O hroziacej Vyššej moci a o existujúcej Vyššej moci, ako aj o očakávanej dobe jej trvania
sú Zmluvné strany povinné sa navzájom bezodkladne písomne informovať. Za škodu
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Všeobecné a spoločné ustanovenia
Zmluvné strany sa ohľadom predmetu Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy
o spolupráci, považujú vzájomne za odborných partnerov, a preto:
a)

Počas plnenia úloh vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu sú Zmluvné strany povinné
spolupracovať, v rámci čoho sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať
o všetkých dôležitých zmenách, údajoch, činiteľoch a okolnostiach, ktoré sa vyskytli
v ich záujmovej oblasti, a ktoré majú vplyv Zmluvu o dielo a/alebo Objednávku,
resp. Zmluvu o spolupráci.

b)

Spoločným záujmom Zmluvných strán je vyhnutie sa pracovným úrazom a zníženie
rizika ich výskytu, a preto vykonajú všetky bezpečnostno-technické a preventívne
opatrenia na vylúčenie možnosti výskytu úrazov a nehôd. Porušenie pravidiel
premávky v závodoch a/alebo areáloch Objednávateľa alebo Investora má za
následok zrušenie povolenia na vstup s vozidlom.

c)

V záujme zabezpečenia kvality svojej činnosti sa Dodávateľ zaväzuje, že vytvorí
a bude prevádzkovať systém riadenia kvality, a bude sa priebežne starať
o udržiavanie jeho úrovne, ako aj o jeho ďalší rozvoj. Dodávateľ bude svoju činnosť
vykonávať v súlade s jeho politikou kvality.

17.2

Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoje práva zo Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky,
resp. Zmluvy o spolupráci, alebo jej určitej časti (častí), alebo jednotlivých práv alebo
záväzkov alebo pohľadávok určených v Zmluve o dielo a/alebo Objednávke, resp.
Zmluve o spolupráci, na iný právny subjekt, po predbežnom oznámení tejto skutočnosti
Dodávateľovi. Uzavretím Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci,
Dodávateľ s takýmto postúpením neodvolateľne súhlasí.

17.3

Dodávateľ nemá právo na postúpenie, resp. prevod práv zo Zmluvy o dielo a/alebo
Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci, alebo ktorejkoľvek jej časti, alebo akýchkoľvek
práv alebo pohľadávok, ktoré mu na základe Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp.
Zmluvy o spolupráci patria, okrem prípadu, ak s tým Objednávateľ vopred písomne
vysloví súhlas.

17.4

Počas plnenia Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci sú Zmluvné
strany povinné spolupracovať, v rámci toho sú povinné navzájom bezodkladne
informovať sa o všetkých dôležitých (podstatných) údajoch, skutočnostiach
a okolnostiach, ktoré sa vyskytli v ich záujmovej oblasti, a ktoré majú vplyv na Zmluvu
o dielo a/alebo Objednávku, resp. Zmluvu o spolupráci.

17.5

Písomnosti si Zmluvné strany doručujú do miesta sídla Zmluvných strán alebo na ich
poslednú známu adresu podnikania (uvedenú v Zmluve o dielo a/alebo Objednávke,
resp. Zmluve o spolupráci alebo zistenú z príslušného obchodného alebo
živnostenského alebo iného registra alebo inak Zmluvnými stranami oznámenú).
Zmluvné strany sú vzájomne povinné písomne si oznámiť zmenu svojho sídla, resp.
zmenu svojej adresy, a to bez zbytočného odkladu potom, ako táto zmena u neho
nastala. Povinnosť jednej zo Zmluvných strán (odosielateľa) doručiť písomnosť druhej
zmluvnej strane (adresátovi) sa splní v okamihu, v ktorom ju druhá zmluvná strana
adresát prevezme. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie jej adresáta uloží na pošte a
adresát si ju v príslušnej lehote na pošte neprevezme (nevyzdvihne), považuje sa
písomnosť za doručenú adresátovi dňom, kedy bola na pošte uložená, aj keď sa adresát
o jej uložení na pošte nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť vrátená odosielateľovi
ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta, resp. z dôvodu neznámeho
adresáta (užívateľa), považuje sa za doručenú adresátovi, a to dňom jej vrátenia
odosielateľovi. Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť adresátovi sa splní aj vtedy, ak
doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky
doručenia písomnosti adresátovi nastanú aj vtedy, ak adresát odmietne prijatie
(prevzatie) písomnosti. Písomnosti odosielateľa určené adresátovi alebo inej oprávnenej
osobe sa doručujú spravidla poštou alebo iným právnym subjektom oprávneným
doručovať zásielky (písomnosti), môžu však byť doručované (doručené) aj priamo
odosielateľom.

Vyššia moc

14.2

Platnosť a princíp nerozdeliteľnosti
Ak všeobecne záväzný právny predpis stanoví alebo príslušný súd rozhodne
o ktoromkoľvek ustanovení Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp., Zmluvy
o spolupráci alebo VOP, že je neplatné. Potom neplatnosť alebo neuplatniteľnosť daného
ustanovenia neovplyvní žiadne iné ustanovenia Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky,
resp., Zmluvy o spolupráci alebo VOP a tie ostanú naďalej v platnosti v nezmenenej
forme. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné ustanovenie nahradia bez zbytočného
odkladu ustanovením, ktoré najviac zodpovedá prejavu vôle Zmluvných strán.

V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o dielo a/alebo Zmluvy o spolupráci,
resp. Objednávky, sú Zmluvné strany povinné vykonať vzájomné zúčtovanie nákladov
vzniknutých do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy o dielo a/alebo Zmluvy
o spolupráci, resp. Objednávky.

Za porušenie Zmluvy o dielo a/alebo Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci sa
nepovažuje, ak ktorákoľvek zmluvná strana nedokáže plniť svoje záväzky obsiahnuté
v Zmluve o dielo a/alebo Objednávke, resp. Zmluve o spolupráci, z dôvodov, ktoré
nemožno pripísať ani jednej zmluvnej strane (ďalej len „Vyššia moc“). Za okolnosti
Vyššej moci treba považovať nepredvídateľné a ľudskou silou neodstrániteľné okolnosti
(napr.: vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, povodeň, požiare, teroristický útok, atď.),
ktoré nezávisia od vôle Zmluvných strán a priamo bránia príslušnej zmluvnej strane
v plnení svojich zmluvných záväzkov. Na požiadanie druhej zmluvnej strany je dotknutá
zmluvná strana povinná predložiť adekvátne potvrdenie o Vyššej moci, ktoré vydal
príslušný úrad (štátny orgán) alebo zastupiteľský orgán.

Duševné vlastníctvo, autorské práva
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17.6

Zmluvné strany sa dohodli, že lešenie, zdvíhacie a dopravné mechanizmy budú
objednané individuálne, podľa aktuálnej potreby, na základe Objednávky.

17.7

Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať, v prípade dohody s Investorom a Dodávateľ je
povinný zaplatiť Objednávateľovi percentuálny poplatok (bližšie špecifikovaný
v zmluvnom vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom) z celkovej Dodávateľom
fakturovanej zmluvnej ceny za práce, bez DPH, ako poplatok (náhrada nákladov) za
služby spojené s využívaním zariadenia staveniska (napr. VN, NN, prípojky, elektrickú
prípojku 380 V a 220 V, zriadenie prípojky vody, prípojka kanalizácie, spevnené plochy
pre materiálové kontajnery, obytné kontajnery, spevnené plochy pre umožnenie pohybu
nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov, spotreba elektrickej energie, vodné –
stočné, stráženie staveniska, oplotenie staveniska, označenie staveniska, WC,
osvetlenie staveniska, a iné) pracovníkmi Dodávateľa. K fakturovanej sume zo strany
Objednávateľa Dodávateľovi bude pripočítaná DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že
Objednávateľ je oprávnený započítať si poplatok v zmysle tohto ustanovenia VOP proti
akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej peňažnej pohľadávke Dodávateľa.

17.8

Zmluvné strany sú povinné dôsledne dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany si vzájomne udeľujú
súhlas na spracovávanie osobných údajov pracovníkov, ktoré si poskytnú za účelom
vykonávania činnosti podľa tejto Zmluvy o dielo, Objednávky, resp. Zmluvy o spolupráci.
Za uvedeným účelom sú Zmluvné strany oprávnené ich osobné údaje získavať,
zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať ich, spracovávať ich, vyhľadávať,
prehliadať, likvidovať, ako aj vykonávať ďalšie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú
nevyhnutné na plnenie predmetu záväzkového vzťahu medzi Dodávateľom
a Objednávateľom.

17.9

Zmluvná strana je oprávnená tieto osobné údaje poskytovať a sprístupňovať ďalším
právnym subjektom len s písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

17.10

Zmluvné strany sú oprávnené spracúvať osobné údaje Dodávateľa po dobu trvania
záväzkového vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom.

17.11

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené vo VOP, v Zmluve o dielo a/alebo
Objednávke, resp. Zmluve o spolupráci sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v platnom znení a príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky a Európskej únie.

18.

Vzájomný právny vzťah Zmluvy o Dielo (Objednávky, resp. Zmluvy
o spolupráci) a VOP
Zmluva o dielo a/alebo Objednávka, resp. Zmluva o spolupráci a VOP sa vzájomne
dopĺňajú. V prípade, že určité skutočnosti a zmluvné vzťahy Zmluvných strán sú
upravené v Zmluve o dielo a/alebo Objednávke, resp. Zmluve o spolupráci odlišne
od VOP, platia prednostne ustanovenia uvedené v Zmluve o dielo a/alebo Objednávke,
resp. Zmluve o spolupráci.

19.

Platnosť a účinnosť VOP

19.1

VOP sú platné a účinné dňom 31.12.2015 a vzťahujú sa na Zmluvu o Dielo, Objednávku,
(resp. Zmluvu o spolupráci) uzavretú od účinnosti VOP.

19.2

Objednávateľ je oprávnený jednostranne meniť ustanovenia VOP. Zmenené ustanovenia
VOP sú voči Dodávateľovi účinné a zaväzujú ho odo dňa doručenia písomného
oznámenia Objednávateľa Dodávateľovi o zmene VOP alebo dňom zverejnenia VOP
Objednávateľom na jeho webovej stránke - http://www.pmpmontex.sk.

V Bratislave dňa 31.12.2015

Za objednávateľa:

PMP Montex s.r.o.
Vlčie hrdlo 90
821 07 Bratislava

Za dodávateľa:
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