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1.

Vymedzenie a interpretácia pojmov.

1.1.

V Zmluve budú mať nasledujúce pojmy nasledovný
význam.
1.1.1.

Aplikovateľné zákony – ktorákoľvek súčasná
alebo budúca požiadavka, pokyn, nariadenie,
povolenie, súhlas, oprávnenie, smernica, pravidlo,
vyhláška alebo zákon vydané Kompetentným
orgánom, ktoré sú alebo sa stanú právne
záväznými, alebo by boli a/alebo mali byť obvykle
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1.1.8.

1.1.9.

dodržiavané
rozumným
a prezieravým
Dodávateľom.
Dodacia podmienka – príslušná dodacia doložka
(podmienka) INCOTERMS® 2010 dohodnutá
v Zmluve. V prípade rozporu medzi ustanoveniami
Zmluvy a obsahom dohodnutej dodacej podmienky
platia ako rozhodujúce ustanovenia Zmluvy.
Dodávateľ – osoba takto označená v Zmluve (jeho
právni nástupcovia a oprávnení zástupcovia), ktorá
v Zmluve
vystupuje
v pozícii
poskytovateľa
Predmetu plnenia, t.j. ako predávajúci, zhotoviteľ,
poskytovateľ služby alebo v inej obdobnej pozícii
podľa toho ako je to uvedené v Zmluve.
Hrubá nedbanlivosť – obzvlášť závažné
porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
a/alebo Aplikovateľných zákonov, pri ktorom
zodpovedná Strana vedela alebo mohla vedieť, že
pri takom porušení vznikne škoda.
Kompetentný orgán – vláda, štátna, miestna,
národná alebo nadnárodná inštitúcia, združenie,
úrad, inšpektorát, ministerstvo alebo iný verejný
alebo samosprávny orgán s právomocou v alebo
nad územím, kde sa Predmet plnenia vykonáva
alebo kde má byť použitý.
Konečné prevzatie (Prevzatie) – prevzatie
Predmetu plnenia zo strany SES ENERGY, ktoré
musí byť uskutočnené formou písomného záznamu
podpísaného SES ENERGY alebo ním poverenými
osobami, ak nie je ustanovené inak, formou
Protokolu o prevzatí /Preberacieho protokolu.
Miesto plnenia (Miesto splnenia) Predmetu
plnenia – v prípade ak zo Zmluvy vyplýva, že
Predmet plnenia alebo jeho časť spočíva v dodávke
hmotných dodávok/tovaru, pod pojmom Miesto
plnenia hmotných dodávok/tovaru sa rozumie
miesto dodania, t.j. miesto kam má Dodávateľ
Predmet plnenia dodať. V prípade ak zo Zmluvy
vyplýva, že Predmet plnenia alebo jeho časť spočíva
v realizácii diela, služby alebo činnosti, pod pojmom
Miesto plnenia diela, služby alebo činnosti sa
rozumie miesto vykonania Predmetu plnenia.
Miesto určenia – znamená miesto, kam je
Predmet plnenia určený, tak ako je bližšie určené
v Zmluve, najmä miesto kde má byť Predmet
plnenia použitý.
Moment splnenia (splnenie) Predmetu
plnenia – v prípade ak zo Zmluvy vyplýva že ide
o kúpnu zmluvu, pod pojmom Moment splnenia sa
rozumie moment dodania (dodanie) Predmetu
plnenia, t.j. moment keď Dodávateľ dodal Predmet
plnenia v súlade so Zmluvou a riadne ho odovzdal
SES ENERGY v Mieste plnenia. V prípade, ak zo
Zmluvy vyplýva, že ide o zmluvu o dielo, pod
pojmom Moment splnenia sa rozumie moment
riadneho vykonania Predmetu plnenia (vykonanie),
t.j. moment, keď Dodávateľ vykoná dielo jeho
riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela
SES ENERGY v Mieste plnenia. Ak Predmet plnenia
zahŕňa
montáž zhotovenej, opravenej alebo
upravenej veci, je Predmet plnenia splnený až
riadnym vykonaním tejto montáže. Predmet plnenia
sa vždy považuje za splnený až vykonaním
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1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

predpísaných Preberacích skúšok, ak boli
dohodnuté, a prevzatím Predmetu plnenia SES
ENERGY. Za prevzatie Predmetu plnenia zo strany
SES ENERGY sa považuje vystavenie a podpísanie
Protokolu o prevzatí/Preberacieho protokolu.
Nariadenia Miesta plnenia alebo Pracoviska
(Nariadenia) – súbor záväzných pravidiel konania
a správania sa osôb v Mieste plnenia alebo
Pracoviska vydaných SES ENERGY alebo inou
osobou oprávnenou vydať takýto súbor pravidiel,
najmä z dôvodu, že Miesto plnenia alebo Pracovisko
sa nachádza v areáli príslušnej osoby a/alebo
príslušná osoba je majiteľom, prenajímateľom,
nájomcom, správcom alebo prevádzkovateľom
Miesta plnenia, Pracoviska alebo súvisiacich miest
alebo je v inom obdobnom postavení.
Odvolávky vo VP na články a body sú odvolávky
na články a body VP. Odvolávky v Zmluve na články
a body sú odvolávky na články Zmluvy, pokiaľ
v Zmluve nie je uvedené inak.
Opcia – záväzok Dodávateľa zrealizovať pre SES
ENERGY na základe požiadavky SES ENERGY
dodávky, práce alebo služby v rozsahu a za
podmienok
dohodnutých
v Zmluve
a/alebo
v písomnej dohode medzi SES ENERGY a
Dodávateľom.
Pracovisko – akýkoľvek priestor , ktorý je
počas realizácie Predmetu plnenia určený na
vykonávanie prác na Predmete plnenia, na
uskladňovanie akýchkoľvek zariadení, materiálov
a predmetov, vrátane akýchkoľvek prostriedkov
potrebných na realizáciu Predmetu plnenia alebo
v súvislosti s ním.
Právne vady – Predmet plnenia má Právne vady,
ak dodaný Predmet plnenia je zaťažený právom
tretej osoby, ibaže SES ENERGY s týmto
obmedzením prejavil výslovný písomný súhlas. Ak
právo tretej osoby, ktorým je Predmet plnenia
zaťažený, vyplýva z priemyselného alebo iného
duševného vlastníctva, má Predmet plnenia Právne
vady, a) ak toto právo požíva právnu ochranu podľa
právneho poriadku štátu, na ktorého území má
Dodávateľ sídlo alebo miesto podnikania, prípadne
bydlisko, alebo b) ak toto právo požíva právnu
ochranu podľa právneho poriadku štátu, na ktorého
území má SES ENERGY sídlo alebo miesto
podnikania, alebo podľa právneho poriadku štátu,
kam sa má Predmet plnenia ďalej predať/poskytnúť
alebo kde sa má používať alebo kde má Miesto
určenia.
Preberacie skúšky – skúšky, ktorých účelom je
najmä preukázať riadne splnenie (vykonanie)
Predmetu plnenia, ak sú dohodnuté v Zmluve alebo
sú pre daný Predmet plnenia vyžadované na
základe Aplikovateľných zákonov alebo sú obvyklé.
Predmet plnenia – všetky hmotné dodávky,
dokumentácia, povolenia, certifikáty, dokumenty,
technická pomoc, práce a služby, ktoré má
Dodávateľ dodať podľa Zmluvy a Účelu Zmluvy
alebo podľa toho čo možno odôvodnene
interpretovať zo Zmluvy.
Príloha – ktorákoľvek príloha Zmluvy, ak taká je,
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1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.
1.1.26.

ktorá je uvedená v Zmluve. Pokiaľ ktorákoľvek
Príloha nie je k Zmluve priložená v papierovej
forme, ale bola Dodávateľovi zaslaná v elektronickej
forme alebo odovzdaná na CD či iným spôsobom,
Dodávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že Prílohu
obdržal, prevzal a v plnom rozsahu s jej obsahom
súhlasí. V prípade, ak sa Zmluva odvoláva na
ponuku Dodávateľa, musí táto ponuka tvoriť Prílohu
Zmluvy a byť k nej priložená v papierovej forme
alebo na CD, v opačnom prípade sa odvolávka na
ponuku Dodávateľa v Zmluve považuje za neplatnú.
Protokol o prevzatí / Preberací protokol– je
listina podpísaná SES ENERGY, ktorá potvrdzuje že
došlo k odovzdaniu a prevzatiu Predmetu plnenia zo
strany SES ENERGY, pričom obsahuje najmä
celkový stav Predmetu plnenia a všetky dôležité
údaje o ňom. .
SES ENERGY – SES ENERGY, a.s. (jeho právni
nástupcovia a oprávnení zástupcovia). V Zmluve
vystupuje v pozícii odberateľa, príjemcu alebo
užívateľa Predmetu plnenia, t.j. ako kupujúci,
objednávateľ alebo v inej obdobnej pozícii podľa
toho ako je to uvedené v Zmluve.
Strana – SES ENERGY alebo Dodávateľ, podľa
kontextu.
Strany – SES ENERGY a Dodávateľ.
Subdodávateľ – ktorákoľvek osoba (jeho právni
nástupcovia a oprávnení zástupcovia) s ktorou
Dodávateľ uzatvorí dohodu o dodávke, vykonaní
alebo zhotovení niektorej časti Predmetu plnenia
ako aj subdodávatelia tejto osoby.
Účel, Účel Zmluvy alebo Účel Predmetu
plnenia – je dôvod prečo SES ENERGY uzatvára
Zmluvu, alebo kupuje, objednáva Predmet plnenia,
tak ako je bližšie určený v Zmluve alebo ako vyplýva
zo Zmluvy, inak účel na ktorý sa Predmet plnenia
obvykle používa/slúži.
Vada – nedostatok Predmetu plnenia spočívajúci
najmä v inom množstve, akosti (kvalite)
a vyhotovení a/alebo iných vlastnostiach, než ktoré
určuje Zmluva a/alebo v takom balení alebo
vybavení na prepravu a/alebo iné nakladanie, ktorý
je v rozpore so spôsobom určeným v Zmluve, inak
s obvyklým spôsobom. Za Predmet plnenia s Vadou
sa považuje aj dodanie iného Predmetu plnenia ako
určuje Zmluva. Ak Zmluva neurčuje akosť alebo
vyhotovenie Predmetu plnenia, je Dodávateľ
povinný dodať Predmet plnenia v akosti a
vyhotovení, ktoré je vhodné na Účel Predmetu
plnenia určený v Zmluve, alebo ak tento Účel nie je
v Zmluve určený, na Účel, na ktorý sa taký Predmet
plnenia obvykle používa. Za Predmet plnenia s
Vadou sa považuje aj Predmet plnenia, ktorý má
Právne vady. Dielo má Vady najmä ak vykonanie
diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve
alebo sa nedá bez zavinenia SES ENERGY použiť na
dohodnutý Účel. Ak dielo spočíva v zhotovení veci,
platí aj to čo pri tovare / hmotných dodávkach.
VP – tieto Všeobecné obchodné podmienky pre
zaistenie režijných dodávok a služieb SES ENERGY
a.s.
Zariadenie – zariadenie, v rámci ktorého sa má
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1.1.27.

1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.
1.1.36.

1.1.37.

1.1.38.

použiť Predmet plnenia alebo jeho časť tak ako je
bližšie označené v Zmluve.
Zmluva – písomná dohoda uzatvorená medzi SES
ENERGY a Dodávateľom, ktorá definuje najmä
rozsah Predmetu plnenia, zmluvnú cenu, platobné
podmienky, termín plnenia, Prílohy a ktorá
upresňuje VP. Jej súčasťou sú aj VP a Prílohy
uvedené v Zmluve. Ustanovenia Zmluvy majú
prednosť pred ustanoveniami VP a jej Príloh.
V prípade rozporu medzi Prílohami, platia Prílohy
v takom poradí, ako je uvedené alebo ako sú
očíslované v Zmluve.
Titulky a nadpisy v Zmluve nebudú braté do
úvahy pri interpretácii Zmluvy.
Pod pojmom „dodať“ a „dodaný“ sa v prípade ak
je Predmetom plnenia dielo, technická pomoc, práca
alebo služba rozumie „vykonať“ a „vykonaný“.
Pod pojmom “realizácia“ sa rozumie plnenie,
poskytovanie, vykonávanie.
„Písomný“ alebo „písomne“ znamená písaný
rukou, strojom, tlačený a existujúci vo forme
trvalého záznamu.
Pojmy ako „osoby“ alebo „strany“ budú
označovať fyzické osoby, právnické osoby, so
spôsobilosťou na právne úkony.
V prípade ak sa v Zmluve uvádza, že Dodávateľ má
právo na náhradu nákladov, takéto náklady budú
náklady, ktoré Dodávateľ nevyhnutne, primerane
a účelne vynaložil, a ktorých vynaloženie preukáže
príslušnými písomnými dokumentmi a nebudú
zahrňovať žiadny zisk a ktoré SES ENERGY písomne
schválil.
V prípade ak sa v Zmluve uvádza, že SES ENERGY
má právo na náhradu nákladov, takéto náklady
budú náklady, ktoré SES ENERGY primerane
a účelne vynaložil a ktorých vynaloženie preukáže
príslušnými písomnými dokumentmi.
Slovným
spojením
„ak
nie
je
dohodnuté/uvedené inak“ sa myslí Stranami
písomne dohodnuté v Zmluve.
Pojmy ako „zahrňuje“ alebo „zahrňujú“ alebo
„vrátane“ alebo „najmä“ budú chápané tak, ako
by po nich nasledovali slová „bez obmedzenia“
a/alebo „okrem iného“, okrem prípadov, v ktorých
opak jednoznačne vyplýva z kontextu príslušných
ustanovení.
V prípade ak sa v Zmluve hovorí o „dni“, „týždni“,
„mesiaci“ a/alebo „roku“ tieto sa odvolávajú na
Gregoriánsky kalendár a „deň“ znamená 1 (jeden)
kalendárny deň, „týždeň“ znamená 7 (sedem) po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní, „mesiac“
znamená 30 (tridsať) kalendárnych dní a „rok“
znamená 365 (tristošesťdesiatpäť) kalendárnych
dní. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý
nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej
začiatok. Koniec lehoty určenej podľa týždňov,
mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa
pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na
ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak
nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne
koniec lehoty na jeho posledný deň.
Tam, kde sa v Zmluve a/alebo v jej Prílohách hovorí
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1.1.39.
1.1.40.
1.1.41.
1.1.42.

o právach alebo nárokoch SES ENERGY,
rozumie sa tým, v prípade uplatnenia takýchto práv,
resp. nárokov zo strany SES ENERGY súčasne
povinnosť Dodávateľa tomuto právu, resp. nároku
vyhovieť v lehotách ustanovených v Zmluve alebo
jej Prílohách. Pokiaľ takéto lehoty nie sú výslovne
uvedené v Zmluve alebo jej Prílohách, Dodávateľ je
povinný tieto povinnosti splniť okamžite bez
akéhokoľvek omeškania. Pokiaľ sa v Zmluve alebo
jej Prílohách hovorí o záväzkoch Dodávateľa,
považujú sa tieto záväzky za jeho povinnosti. Čo sa
týka lehôt, v ktorých majú byť tieto záväzky
Dodávateľa splnené, platí to, čo je uvedené
o lehotách v tomto bode.
V prípade rozporu medzi údajom uvedeným číslom
a slovom platí údaj uvedený slovom.
Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, všetky
hmotnosti, množstvá a miery uvádzané v Zmluve sú
uvádzané v metrickom systéme.
Slová v jednotnom čísle zahrňujú aj množné číslo
a slová v množnom čísle zahrňujú aj číslo jednotné.
V prípade rozporu medzi grafickým a textovým
údajom platí údaj textový.

2.

Predmet plnenia

2.1.

Predmet plnenia Dodávateľa, jeho rozsah, množstvo, kvalita
(akosť) a vyhotovenie je bez obmedzenia definovaný v
Zmluve a zahrňuje všetko potrebné pre splnenie Účelu
Zmluvy aj to čo možno odôvodnene interpretovať zo
Zmluvy, s výnimkou tých položiek, ktoré sú uvedené
v Zmluve v článku „Povinnosti SES ENERGY“ alebo
„Protiplnenia SES ENERGY“.

2.2.

Predmet plnenia zahrňuje aj dodávku špeciálnych nástrojov
potrebných pre riadne užívanie a pravidelnú údržbu
a prevádzku Predmetu plnenia.

2.3.

Hmotné dodávky (tovar), ktoré patria do Predmetu plnenia
budú nové, prvotriednej kvality, zohľadňujúce najnovší stav
ich technického riešenia, bez Právnych vád a v súlade
s požiadavkami Zmluvy vrátane jej Príloh, či už technickými
alebo inými, či už výslovnými alebo odvodenými. Pokiaľ sa
Zmluva alebo ktorákoľvek Príloha odvoláva, odkazuje na
akýkoľvek dokument, štandard, normu atď., akékoľvek
a všetky takéto dokumenty, štandardy, normy atď., na ktoré
sa Zmluva alebo Príloha odvoláva alebo odkazuje budú pre
Dodávateľa záväzné. Avšak bez ohľadu na vyššie uvedené
znenie, pokiaľ sa akákoľvek Príloha odvoláva na obchodné
podmienky Dodávateľa alebo iné všeobecné obchodné
podmienky ako tieto VP, považuje sa táto odvolávka v plnom
rozsahu za neplatnú,

2.4.

Dodávateľ je povinný splniť Predmet plnenia tak ako je to
potrebné
pre
dosiahnutie
kompletnosti,
prevádzkyschopnosti, funkčnosti, požadovaných parametrov
a zaistenie plynulej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky alebo
riadneho užívania Predmetu plnenia a Zariadenia v súlade
so Zmluvou a Účelom Zmluvy, bez ohľadu na to, či je to
kompletne špecifikované v Zmluve alebo nie.

2.5.

Dodávateľ prehlasuje, že obdržal všetky potrebné
informácie, a že preveril a zvážil všetky technické, obchodné
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a iné riziká súvisiace s jeho záväzkom zo Zmluvy. Zároveň
prehlasuje, že obdržal a zohľadnil všetky technické a iné
podklady, informácie a fakty týkajúce sa najmä Účelu
Predmetu plnenia, Predmetu plnenia, Miesta plnenia, Miesta
určenia, Pracoviska, Zariadenia a podmienok na
vyššie uvedených miestach, vrátane prevládajúcich geotechnických,
prírodných
a okolitých
podmienok,
Aplikovateľných zákonov,
ako
aj bezpečnostných
a environmentálnych predpisov (pre potreby tohto článku
ďalej aj ako „Informácie o podmienkach“), ktoré sú
požadované pre riadne a včasné plnenie jeho záväzkov zo
Zmluvy a pre to, aby Predmet plnenia vyhovoval
podmienkam Zmluvy a svojmu Účelu.
2.6.

Dodávateľ nebude zbavený zodpovednosti za riadne
a včasné plnenie Predmetu plnenia v dôsledku nesprávnosti,
neúplnosti, nesprávneho chápania alebo neporozumenia
Informáciám o podmienkach poskytnutých SES ENERGY
alebo treťou stranou, alebo inej informácie, o ktorú sa
Dodávateľ opiera pri plnení Predmetu plnenia.

2.7.

Ak Dodávateľ zistí z informácií, ktoré mu budú poskytnuté
(vrátane informácií o celkovom návrhu Zariadenia,
dodávkach a službách iných dodávateľov SES ENERGY)
alebo z Informácií o podmienkach akékoľvek problémy alebo
nejasnosti s ohľadom na svoje záväzky v zmysle Zmluvy
okamžite o tom informuje písomne SES ENERGY a navrhne
také zmeny Predmetu plnenia, ktoré považuje za potrebné
a ktoré môžu byť zapracované iba po písomnom schválení
SES ENERGY. Dodávateľ je zodpovedný za technické
riešenie, ktoré sa má zapracovať do Predmetu plnenia.

2.8.

Dodávateľ zabezpečí, že časti hmotných dodávok, ktoré sa
musia vymeniť za normálnych prevádzkových podmienok,
budú vždy ľahko prístupné a môžu byť vždy v čo najkratšej
lehote
zdemontované
a opätovne
namontované
a zmontované bez potreby akýchkoľvek konštrukčných alebo
mechanických úprav alebo neprimeraných zásahov.

2.9.

Ak zo Zmluvy vyplýva, že množstvo hmotných dodávok je
určené v Zmluve iba približne, je SES ENERGY oprávnený
určiť presné množstvo hmotných dodávok, ktoré sa majú
dodať. Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, nesmie
odchýlka presiahnuť 5% (päť percent) množstva určeného v
Zmluve. Ak z povahy hmotných dodávok vyplýva, že ich
množstvo určené v Zmluve je iba približné, môže byť rozdiel
medzi množstvom hmotných dodávok určeným v Zmluve a
množstvom hmotných dodávok skutočne dodaným najviac
5% (päť percent) množstva uvedeného v Zmluve, pokiaľ zo
Zmluvy nevyplýva niečo iné. Ak Zmluva uvedené nerieši,
posúdi sa to podľa prechádzajúceho obchodného styku
medzi Stranami, a ak ani ten uvedené nerieši, tak zo
všeobecne zaužívaných obchodných zvyklostí. Dodávateľ má
nárok na zaplatenie zmluvnej ceny iba za hmotné dodávky
skutočne dodané. Ak Dodávateľ dodá väčšie alebo
menšie množstvo hmotných dodávok, než sa dohodlo
alebo než je prípustné, SES ENERGY ich môže všetky, alebo
ich prebytočnú časť odmietnuť bez toho, aby bol za to
zodpovedný a bez nároku Dodávateľa na náhradu škody,
ktorá mu takouto dodávkou vznikla. V prípade, že SES
ENERGY prevezme menšie množstvo hmotných dodávok
a zároveň bude požadovať ich doplnenie, je Dodávateľ
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povinný ich doplniť bez zbytočného odkladu po obdržaní
takej žiadosti. Prevzatie menšieho množstva sa nepovažuje
za splnenie Predmetu plnenia a nemá vplyv na ostatné práva
SES ENERGY. Do dodania chýbajúceho množstva nie je
Dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru.
2.10.

V prípade, ak je cena hmotných dodávok dohodnutá
jednotkovou cenou (za kg, t, m a pod.) a nebol presne
dohodnutý celkový rozsah hmotných dodávok, resp. tento
bol dohodnutý iba približne, ich konečný rozsah vyplynie
z následne vypracovanej a SES ENERGY schválenej
dokumentácie. Na uvedené sa primerane použije aj bod 2.9.
VP.

2.11.

Pri hmotnej dodávke niekoľkých rovnakých komponentov,
tieto musia byť plne zameniteľné.

2.12.

Dodávateľ sa na požiadanie SES ENERGY zúčastní rokovaní
za účelom prediskutovania záležitostí týkajúcich sa povinností
Dodávateľa a poskytne SES ENERGY včas potrebnú a
primeranú súčinnosť.

2.13.

Dokumentácia
2.13.1. Dodávateľ poskytne SES ENERGY všetku
dokumentáciu v počte, jazykoch a v termínoch
v zmysle Zmluvy (ďalej ako „dokumentácia“). Ak nie
je dohodnutý počet, dokumentácia bude predložená
v dostatočnom počte pre zamýšľaný Účel Predmetu
plnenia. Ak nie je dohodnutý jazyk, dokumentácia
bude dodaná v jazyku Miesta určenia a v anglickom
jazyku. Ak nie je dohodnutý termín, dokumentácia
bude predložená v termíne umožňujúcom riadne
a včasné plnenie Predmetu plnenia, resp. príslušnej
časti, najneskôr však v primeranej lehote určenej
SES ENERGY.
2.13.2. Dokumentácia bude dodaná v dohodnutom formáte
a bude čitateľná, kompletná a vhodná pre
kopírovanie a skenovanie. Dokumentácia bude
dodaná aj v elektronickej forme vo formáte *.pdf
na CD nosiči. Ak nie je jednoznačne dohodnutá
forma, dokumentácia bude predložená v písomnej
a elektronickej forme. Ak v Zmluve alebo inom
písomnom dokumente odsúhlasenom oboma
Stranami nie je výslovne uvedené, že je postačujúca
kópia dokumentácie, je potrebné predložiť originál.
2.13.3. Dokumentáciu dodá Dodávateľ v rozsahu a kvalite
podľa:
a) požiadaviek príslušných platných technických
a/alebo iných noriem pre daný Predmet
plnenia
b) požiadaviek SES ENERGY vyjadrených
v Zmluve a/alebo dodatočne špecifikovaných,
c) obchodných zvyklostí Dodávateľa.

2.14.

Povolenia, certifikáty
2.14.1. Pred uvedením Predmetu plnenia do prevádzky
alebo začatím užívania Predmetu plnenia SES
ENERGY, Dodávateľ zabezpečí a riadne odovzdá
SES ENERGY všetky potrebné povolenia, protokoly,
certifikáty, potvrdenia, prehlásenia a audítorské
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správy a ostatné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné
pre riadne užívanie Predmetu plnenia SES ENERGY,
prípadne pre úradné schválenie a preukázanie
súladu Predmetu plnenia s nariadeniami a normami
platnými v krajine Miesta plnenia a/alebo Miesta
určenia,
a tieto
odovzdá
SES
ENERGY
v dohodnutom termíne a/alebo spolu s dokladmi
podľa bodu 2.15 VP.
2.15.

Doklady
2.15.1. Dodávateľ poskytne spolu s hmotnými dodávkami
doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na
užívanie a použitie hmotných dodávok, ako aj
nasledovné doklady:
a) dodací list
b) osvedčenie o akosti a kompletnosti tovaru
c) doklad o pôvode tovaru
d) vyhlásenia o zhode v súlade s nasledovným
bodom.
2.15.2. Ak sú hmotné dodávky realizované v zmysle
európskej legislatívy o posúdení zhody, je
Dodávateľ povinný predložiť SES ENERGY doklad
"Vyhlásenie o zhode" a označiť hmotné dodávky
znakom "CE" v súlade s európskou legislatívou o
posúdení
zhody.
Ak sú hmotné dodávky určené pre Miesto plnenia
alebo Miesto určenia mimo krajín EÚ, je Dodávateľ
povinný predložiť SES ENERGY doklad o
deklarovaní kvality a kompletnosti a označiť hmotné
dodávky znakom v zmysle legislatívy krajiny
Dodávateľa, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
2.15.3. Odovzdanie dokladov sa uskutočňuje v čase a
mieste určenom v Zmluve, inak pri dodaní
hmotných dodávok v Mieste plnenia. Doklady, ktoré
sú potrebné na prevzatie prepravovaných hmotných
dodávok alebo na voľné nakladanie s hmotnými
dodávkami alebo pri dovoze na ich preclenie, je
Dodávateľ povinný odovzdať SES ENERGY v sídle
alebo mieste podnikania SES ENERGY.
2.15.4. Doklady odovzdá Dodávateľ SES ENERGY riadne a
včas tak, aby SES ENERGY mohol s hmotnými
dodávkami voľne nakladať alebo prevziať
prepravované hmotné dodávky v čase ich dôjdenia
do Miesta určenia a dovezené hmotné dodávky bez
zbytočného odkladu precliť.

2.16.

Dokumentácia, povolenia, certifikáty a doklady predstavujú
nedeliteľnú časť Predmetu plnenia, ktorý sa nebude
považovať za splnený, pokiaľ príslušná dokumentácia,
povolenia, certifikáty a doklady nie sú predložené
v požadovanom jazyku, formáte, vyhotovení, počte a čase.

2.17.

Dodávateľ nemôže poveriť realizáciou Predmetu plnenia
alebo jeho časti inú osobu, ak zo Zmluvy jednoznačne
nevyplýva niečo iné.

3.

Inštrukcie a zmeny v Predmete plnenia

3.1.

Dodávateľ sa bude počas celej realizácie Zmluvy riadiť
inštrukciami SES ENERGY. Bez ohľadu na čokoľvek iné
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uvedené v Zmluve, žiadna inštrukcia SES ENERGY nebude
oprávňovať Dodávateľa na posun termínov a/alebo na
uhradenie akýchkoľvek nákladov, pokiaľ táto inštrukcia bola
vyvolaná alebo spôsobená udalosťou za ktorú je Dodávateľ
plne alebo z časti zodpovedný. Dodávateľ je povinný
s odbornou starostlivosťou preveriť inštrukcie SES ENERGY
a notifikovať ich nedostatky a/alebo dôsledky SES ENERGY
bez zbytočného odkladu.
3.2.

Zmeny Predmetu plnenia vykoná Dodávateľ na základe
písomnej dohody Strán. Ak zmeny Predmetu plnenia
požadované SES ENERGY nemajú vplyv na dohodnuté
termíny plnenia alebo na celkovú zmluvnú cenu, Dodávateľ
ich vykoná aj bez písomnej dohody Strán na základe
písomnej požiadavky SES ENERGY v termíne určenom SES
ENERGY.

3.3.

Dodávateľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny
Predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu
SES ENERGY.

3.4.

Ak zmeny Predmetu plnenia sú požadované SES ENERGY,
Dodávateľ bude oprávnený uplatniť si u SES ENERGY
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v dôsledku takejto
zmeny Predmetu plnenia. Odhad výšky nákladov spojených
so zmenou Predmetu plnenia je Dodávateľ povinný písomne
poskytnúť SES ENERGY do 10 (desiatich) dní od obdržania
požiadavky na zmenu Predmetu plnenia Dodávateľom,
v opačnom prípade si Dodávateľ nebude môcť tieto náklady
u SES ENERGY uplatniť. V prípade, ak potreba zmeny
Predmetu plnenia nevyplýva z požiadavky SES ENERGY,
všetky náklady a výdavky s vykonaním takejto zmeny bude
znášať Dodávateľ.

4.

Termín plnenia

4.1.

Termíny plnenia sú dohodnuté v Zmluve. Ak je v Zmluve
dohodnuté, že Dodávateľ má dodatočne predložiť aj detailný
harmonogram plnenia alebo sa Zmluva na harmonogram
plnenia odvoláva, Dodávateľ v primeranom čase, najneskôr
do 15 (pätnástich) dní od podpisu Zmluvy predloží na
schválenie SES ENERGY detailný harmonogram plnenia,
ktorý bude vychádzať z termínov plnenia uvedených
v Zmluve.

4.2.

V prípade
omeškania
Dodávateľa
s predložením
Harmonogramu plnenia v zmysle bodu 4.1. VP, môže SES
ENERGY požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo
výške 1.000 EUR za každý začatý deň omeškania.

4.3.

Dodávateľ bude okamžite informovať SES ENERGY
o okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné
plnenie Predmetu plnenia, bez ohľadu na to, kto je
zodpovedný za vznik týchto okolností.

4.4.

V prípade omeškania alebo v prípade pravdepodobnosti, že
omeškanie nastane, má SES ENERGY právo žiadať od
Dodávateľa okamžite podniknúť také kroky, ktoré sú
nevyhnutné na nápravu a Dodávateľ sa zaväzuje tieto kroky
v stanovenej lehote vykonať. Ak takéto kroky nie sú
Dodávateľom zrealizované včas, alebo ak sú podľa názoru
SES ENERGY nedostatočné, SES ENERGY môže vykonať
takéto kroky sám alebo prostredníctvom tretej strany,
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odmietnuť Predmet plnenia alebo jeho časť, v plnení
pokračovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby, alebo
od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť. V prípade, ak takéto
omeškanie alebo situáciu spôsobil Dodávateľ, Dodávateľ
bude znášať všetky náklady a výdavky, ktoré takto SES
ENERGY vzniknú.
4.5.

Dodávateľ je povinný plniť Predmet plnenia v termínoch tak
ako je uvedené v Zmluve. Ak tak Dodávateľ neurobí je SES
ENERGY oprávnený, okrem prípadov a za podmienok
uvedených v nasledujúcom bode, bez obmedzenia iných
svojich práv a nárokov uplatniť všetky právne prostriedky
(najmä, nie však výlučne, zmluvnú pokutu, úrok
z omeškania, náhradu škody) v súvislosti s omeškaním tak
ako je dohodnuté v Zmluve.

4.6.

V prípade, ak je omeškanie Dodávateľa preukázateľne
spôsobené nasledovnými okolnosťami:
a) preukázateľné omeškanie SES ENERGY s plnením
svojich povinností v zmysle článku „Povinnosti SES
ENERGY“ Zmluvy majúce podstatný, preukázaný
a bezprostredný vplyv na riadne a včasné plnenie
Dodávateľa v zmysle Zmluvy
b) vyššia moc v zmysle týchto VP
c) podstatné prerušenie Predmetu plnenia zo strany SES
ENERGY a z dôvodov výlučne na strane SES ENERGY
a za predpokladu, že Dodávateľ nespôsobil vznik vyššie
uvedených okolností, nie je Dodávateľ zodpovedný za
omeškanie a má právo na nevyhnutne potrebné predĺženie
termínov plnenia, maximálne však o dobu trvania týchto
vyššie uvedených okolností.

4.7.

V prípade omeškania alebo v prípade hrozby alebo
pravdepodobnosti, že omeškanie nastane sa Dodávateľ
zaväzuje využiť všetky svoje schopnosti a možnosti a prijme
všetky potrebné opatrenia na odstránenie alebo skrátenie
takéhoto omeškania. V prípade, ak je omeškanie spôsobené
okolnosťami uvedenými v bode 4.6.a) a 4.6.c) vznikne
Dodávateľovi nárok na úhradu nákladov, ktoré mu takto
vznikli a ktoré boli vopred písomne odsúhlasené SES
ENERGY. V ostatných prípadoch Dodávateľ nesie sám všetky
náklady a výdavky v zmysle tohto bodu.

4.8.

Pokiaľ nie je Stranami dohodnuté inak, Dodávateľ nie je
oprávnený Predmet plnenia plniť predčasne.

5.

Miesto plnenia

5.1.

Miesto plnenia pre hmotné dodávky a dokumentáciu, ak nie
je Stranami dohodnuté inak, je určené Dodacou
podmienkou, ak nie je dohodnutá, tak je Miestom plnenia
sídlo SES ENERGY.

5.2.

Miesto plnenia pre práce a služby, ak nie je Stranami
dohodnuté inak, je sídlo SES ENERGY.

6.

Zmluvná cena

6.1.

Zmluvná cena tak ako je uvedená v Zmluve je tvorená
dohodou a zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené
s plnením jeho záväzkov v zmysle Zmluvy.

6.2.

Skutočnosť, že Dodávateľ pred podpisom Zmluvy nenavštívil
Miesto plnenia, Miesto určenia, Pracovisko a ich okolie,
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neoboznámil sa so všetkými miestnymi, všeobecnými
a špeciálnymi podmienkami, ktoré môžu ovplyvniť určenie
zmluvnej ceny a vykonanie Predmetu plnenia, nebral do
úvahy poveternostné podmienky, možnosti nákupu
materiálu a surovín, prístupové cesty, možnosti prepravy,
vzdialenosť od obytného pásma, dostupnosť a cenu energií,
dostupnosť dopravných prostriedkov, dostupnosť a skutočné
ceny miestneho personálu bez ohľadu na oficiálne sadzby,
továrne a elektrárne v blízkosti, termíny plnenia a obdobie
roka, v ktorom bude Predmet plnenia vykonávaný,
nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za riadne a včasné
plnenie Predmetu plnenia a nebude v žiadnom prípade
oprávňovať Dodávateľa na zmenu zmluvnej ceny, uhradenie
nákladov, posun termínov plnenia či iné zmeny Zmluvy.
6.3.

Pokiaľ bude zmluvná cena dohodnutá ako cena jednotková
(tzn. za kg, ks, t, Nh a pod.), konečná zmluvná cena bude
určená ako násobok dohodnutej jednotkovej ceny
a skutočne dodaného množstva, resp. splneného rozsahu
Predmetu plnenia.

6.4.

Zmluvná cena je pevná a nepodlieha počas celej doby
trvania Zmluvy žiadnym zmenám pokiaľ výslovne nie je
v Zmluve uvedené inak.

6.5.

Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené, že zmluvná cena je
s DPH platí, že uvedená zmluvná cena je bez DPH.

6.6.

Rozdelenie zmluvnej ceny na jednotlivé položky je uvedené
v Zmluve, prípadne aj v cenovej špecifikácii tvoriacej Prílohu.
Ceny za jednotlivé položky, ktoré nie sú výslovne uvedené
v Zmluve alebo cenovej špecifikácii a sú predmetom Zmluvy
a/alebo sú potrebné na riadne a bezpečné užívanie
Predmetu plnenia v súlade s Účelom Zmluvy, sa považujú za
zahrnuté v položkách uvedených v Zmluve alebo v cenovej
špecifikácii v Prílohe. Pokiaľ sa Zmluva, alebo ktorákoľvek
Príloha odvoláva na cenník Dodávateľa, musí tento cenník
tvoriť Prílohu Zmluvy, inak je odvolávka na cenník neplatná.

6.7.

V prípade, ak dôjde k zníženiu zmluvnej ceny v súlade
s bodom 19.11. alebo iným ustanovením Zmluvy, takéto
zníženie nebude brané do úvahy pre účely výpočtu
zmluvných pokút, zodpovednosti alebo výšky bankových
záruk Dodávateľa, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak.

7.

Platobné podmienky

7.1.

SES ENERGY zaplatí zmluvnú cenu na základe faktúr
Dodávateľa po riadnom odovzdaní a prevzatí Predmetu
plnenia
alebo
jeho
časti,
alebo
po
riadnom
vykonaní/poskytnutí Predmetu plnenia v súlade a za
podmienok ako sú dohodnuté v Zmluve.

7.2.

Na základe požiadavky SES ENERGY Dodávateľ pred
vystavením prvej faktúry podľa Zmluvy zašle SES ENERGY
na odsúhlasenie vzor faktúry. Všetky faktúry Dodávateľa
budú vystavované v súlade so vzorom faktúry odsúhlaseným
SES ENERGY. Dodávateľ nie je oprávnený vzor faktúry
meniť bez súhlasu SES ENERGY.

7.3.

Dodávateľ vystaví a predloží príslušnú faktúru SES ENERGY
najneskôr do 15 (pätnástich) dní po odovzdaní a prevzatí
Predmetu plnenia alebo jeho časti alebo po ukončení

7/22

poskytovania Predmetu plnenia. Súčasťou každej faktúry
bude doklad o čiastkovom, resp. úplnom splnení Predmetu
plnenia podpísaný oboma Stranami.
7.4.

Faktúry, vrátane zálohových faktúr budú mať všetky
náležitosti vyžadované právnymi predpismi platnými v mieste
a čase zdaniteľného obchodu.

7.5.

Faktúry musia vždy obsahovať nasledujúce:
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne Dodávateľa a jeho identifikačné číslo
pre DPH, pod ktorým bol tovar či služba dodaná,
b) meno a adresu sídla, prípadne prevádzkarne SES
ENERGY a jeho identifikačné číslo pre daň, pod
ktorým bol tovar či služba objednaná,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo
dátum, kedy bola platba prijatá pred dodaním
tovaru alebo predtým, ako bolo poskytovanie služby
skončené, ak tento dátum možno určiť a ak sa
odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah
a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane, zľavy a
rabatu, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzba dane alebo údaj o oslobodení od dane,
výška dane celkom v eurách, ak sa má platiť,
i) slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“,
ak osobou povinnou platiť daň ako príjemca tovaru
alebo služby je SES ENERGY, bankové spojenie, BIC
(SWIFT), a ak ide o Dodávateľa z niektorej krajín
EÚ číslo účtu aj v štruktúre IBAN;
j) číslo Zmluvy SES ENERGY,
k) číslo položky v Zmluve.

7.6.

Faktúry vystavené k zálohovým platbám musia obsahovať
označenie „Zálohová faktúra“.

7.7.

V prípade, ak bola na Predmet plnenia poskytnutá záloha,
a/alebo uplatnené zádržné Dodávateľ je povinný túto zálohu
a/alebo zádržné odpočítať v pomernej výške v jednotlivých
realizačných faktúrach, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.

7.8.

Dodávateľ vystaví faktúru obsahujúcu DPH iba za
predpokladu, že bol v čase vzniku daňovej povinnosti
platiteľom dane z pridanej hodnoty v mieste zdaniteľného
plnenia. V prípade, že Dodávateľ vystaví na SES ENERGY
faktúru, ktorá bude obsahovať DPH v čase, keď nebude jej
platiteľom, v dôsledku čoho následne správca dane SES
ENERGY dorubí dodatočnú DPH a zároveň vyrubí SES
ENERGY sankciu z neoprávnene odpočítanej DPH, Dodávateľ
sa zaväzuje dodatočnú DPH ako aj vyrubenú sankciu titulom
náhrady škody uhradiť SES ENERGY v plnej výške do 10
(desiatich) dní od doručenia vyúčtovania Dodávateľovi.

doručenia SES ENERGY, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené
inak. Na údaj o inej dobe splatnosti uvedený v Prílohe sa
neprihliada.
7.11.

Za deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z
bankového účtu SES ENERGY.

7.12.

V prípade omeškania SES ENERGY so zaplatením riadne
vystavenej faktúry, resp. zálohy má Dodávateľ nárok
vyúčtovať SES ENERGY úrok z omeškania vo výške 0,02 %
(nula celá dve stotiny percenta) z nezaplatenej čiastky za
každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné
v lehote 60 (šesťdesiat) dní odo dňa doručenia riadneho
vyúčtovania úrokov z omeškania SES ENERGY. Celková
výška vyúčtovaných úrokov z omeškania nesmie presiahnuť
10% (desať percent) celkovej zmluvnej ceny. Pokiaľ sa
Strany dohodnú na znížení celkového obmedzenia
zmluvných pokút v bode 22.5., rovnaké percentuálne
zníženie sa uplatní taktiež pre obmedzenie úrokov
z omeškania podľa tohto bodu.

7.13.

Ak je v Zmluve dohodnuté tzv. zádržné, SES ENERGY je
oprávnený zadržať si z každej fakturovanej čiastky zádržné
vo výške percentuálneho podielu zmluvnej ceny tak ako je
uvedené v zmluve, inak vo výške 10% (desať percent)
zmluvnej ceny. SES ENERGY sa zaväzuje uhradiť
Dodávateľovi zádržné do 30 (tridsiatich) dní odo dňa
uplynutia záručnej doby, ak v Zmluve nebolo dohodnuté
inak.

7.14.

SES ENERGY je oprávnený vrátiť faktúru v lehote
splatnosti bez jej úhrady a vyznačiť na nej dôvod vrátenia,
ak:
a) faktúra bola vystavená v rozpore so Zmluvou,
b) faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bode 7.4.
a 7.5. a/alebo iné náležitosti, tak ako boli odsúhlasené
Stranami
c) faktúra nie je v súlade so vzorom faktúry
odsúhlaseným SES ENERGY v zmysle bodu 7.2.

7.15.

V prípade nesprávne vystavenej faktúry musí Dodávateľ
takú faktúru zrušiť a vystaviť novú. Splatnosť novej faktúry
sa bude riadiť bodom 7.10. V prípade, ak SES ENERGY vráti
Dodávateľovi faktúru v súlade s bodom 7.14., nedostane sa
SES ENERGY do omeškania skôr ako po uplynutí dátumu
splatnosti novej (správne vystavenej) faktúry.

7.16.

V prípade, ak je v Zmluve dohodnutá banková záruka alebo
iný spôsob zabezpečenia a Dodávateľ tieto nevystaví, resp.
neposkytne príslušné zabezpečenie v dohodnutej lehote
a dohodnutým spôsobom, SES ENERGY sa nedostane do
omeškania s úhradou dohodnutých platieb ak ich úhrada je
podmienená vystavením bankovej záruky/poskytnutím iného
zabezpečenia a Dodávateľ nie je oprávnený posunúť
dohodnutý termín plnenia.

7.9.

Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, faktúry budú vystavené
a adresované na:
Slovenské energetické strojárne a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika.

7.17.

Dodávateľ nie je oprávnený zadržiavať žiadne zo svojich
plnení a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy aj v prípade
ak nie je niektorá z faktúr Dodávateľa uhradená z dôvodov
na strane Dodávateľa.

7.10.

Splatnosť faktúr je

7.18.

V prípade, ak Predmet plnenia podlieha dani
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60 (šesťdesiat) dní odo dňa ich
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z pridanej

hodnoty v zmysle všeobecne záväzného predpisu platného
v mieste zdaniteľného obchodu v deň plnenia Dodávateľa,
táto daň bude fakturovaná a platená v súlade s týmto
predpisom.
7.19.

Pri plnení peňažného záväzku sa započíta najprv platenie
istiny a potom príslušenstva, pokiaľ sa Strany nedohodnú
inak.

7.20.

Ustanovenia tohto článku týkajúce sa faktúr sa použijú
primerane taktiež pre požiadavku na zaplatenie zálohy
a/alebo požiadavku na zaplatenie zádržného.

8.

Bankové záruky

8.1.

V prípade, ak bolo v Zmluve dohodnuté, že podmienkou pre
uskutočnenie zálohovej platby zo strany SES ENERGY je aby
Dodávateľ obstaral a predložil SES ENERGY bankovú záruku
za zálohu na zabezpečenie sumy, ktorá sa rovná hodnote
zálohovej platby, vystavenie bankovej záruky a jej doručenie
SES ENERGY zabezpečí Dodávateľ do 20 (dvadsiatich) dní
odo dňa podpisu Zmluvy najneskôr však spolu so zálohovou
faktúrou, s platnosťou bankovej záruky do dňa prevzatia
Predmetu plnenia zo strany SES ENERGY.

8.2.

8.3.

V prípade, ak bolo v Zmluve dohodnuté, že Dodávateľ je
povinný zaobstarať a predložiť bankovú záruku za dobré
prevedenie Predmetu plnenia, je Dodávateľ povinný
zaobstarať a predložiť bankovú záruku vo výške
percentuálneho podielu zmluvnej ceny tak ako je uvedené
v Zmluve. Ak výška percentuálneho podielu nie je dohodnutá
v Zmluve, tak vo výške 10% (desať percent) zmluvnej ceny.
Banková záruka za dobré prevedenie bude slúžiť na
zabezpečenie riadneho a včasného plnenia povinností
Dodávateľa v zmysle Zmluvy. Vystavenie bankovej záruky
a jej doručenie SES ENERGY zabezpečí Dodávateľ v termíne
najneskôr do 20 (dvadsiatich) dní odo dňa podpisu Zmluvy,
najneskôr však spolu s prvou čiastkovou faktúrou, ak
v Zmluve nie je uvedené inak. Banková záruka za dobré
prevedenie Predmetu plnenia bude platná až do doby
vystavenia bankovej záruky za záručnú dobu, pokiaľ
v Zmluve nie je uvedené inak. Vystavenie bankovej záruky
za dobré prevedenie je podmienkou pre uskutočnenie prvej
platby na základe prvej čiastkovej faktúry.
V prípade ak bola v Zmluve dohodnutá banková záruka za
dobré prevedenie alebo zádržné, a Strany v Zmluve
nedohodnú platnosť bankovej záruky za dobré prevedenie
Predmetu plnenia do konca záručnej doby alebo zádržné
splatné až po skončení záručnej doby, je Dodávateľ povinný
zaobstarať a predložiť bankovú záruku za záručnú dobu vo
výške percentuálneho podielu zmluvnej ceny tak ako je
uvedené v Zmluve. Ak výška percentuálneho podielu nie je
dohodnutá v Zmluve, tak vo výške 10% (desať percent)
zmluvnej ceny. Banková záruka za záručnú dobu bude slúžiť
na zabezpečenie plnenia povinností Dodávateľa počas
záručnej doby (najmä riadne a včasné odstránenie Vád
a nedorobkov) v zmysle Zmluvy. Vystavenie bankovej záruky
za záručnú dobu a jej doručenie SES ENERGY zabezpečí
Dodávateľ v termíne uvedenom v Zmluve, najneskôr v deň
začiatku plynutia záručnej doby s platnosťou do doby
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úplného a riadneho splnenia všetkých záväzkov Dodávateľa
v zmysle Zmluvy. Vystavenie bankovej záruky za záručnú
dobu je podmienkou pre uskutočnenie platby zádržného.
8.4.

Bankové záruky, ktoré sa Dodávateľ zaviazal predložiť musia
byť abstraktné, neodvolateľné, neprevoditeľné, splatné na
prvé požiadanie a to v celku alebo po častiach, v rovnakej
mene ako zmluvná cena, vystavené bankou vopred písomne
akceptovanou SES ENERGY. Bankové záruky budú
vystavené v súlade so vzorom bankových záruk, ktoré sú
uvedené v Prílohe.

8.5.

Akákoľvek zmena textu bankových záruk podlieha
predchádzajúcemu písomnému schváleniu SES ENERGY.
Predchádzajúcemu písomnému schváleniu SES ENERGY
podlieha aj redukcia výšky bankových záruk.

8.6.

Všetky náklady súvisiace so zriadením, vedením a zmenou
bankových záruk znáša tá Strana, ktorá sa zaviazala
zabezpečiť ich zaobstaranie a predloženie.

8.7.

V prípade, ak dôjde v priebehu plnenia Predmetu plnenia
k zmene podmienok dohodnutých v Zmluve, predovšetkým k
zvýšeniu zmluvnej ceny, k zmene termínu plnenia Predmetu
plnenia, k zmene trvania záručnej doby alebo bude konečná
skutočná cena v zmysle bodu 2.9. a 2.10. vyššia ako cena
predpokladaná, je Dodávateľ povinný do 30 (tridsiatich) dní
od zmeny, resp. podpísania príslušného dodatku k Zmluve
zabezpečiť adekvátne
zmeny v príslušných bankových
zárukách a predložiť ich v tejto lehote SES ENERGY, ak
v Zmluve nie je uvedené inak. V prípade nesplnenia
uvedených povinností, je SES ENERGY oprávnený uplatniť
právo na zaplatenie plnej sumy z príslušnej bankovej záruky.

9.

Poistenie

9.1.

Dodávateľ sa zaväzuje uzavrieť s prvotriednou poisťovacou
spoločnosťou poistnú zmluvu na krytie škôd a nákladov pri
zranení a/alebo úmrtí osôb, strate alebo poškodení majetku
ľubovoľnej fyzickej a/alebo právnickej osoby, ktoré by mohli
akýmkoľvek spôsobom vzniknúť, vyplývať, alebo súvisieť
s plnením Predmetu plnenia, používaním strojov, zariadení a
vozidiel Dodávateľa alebo z činností v priestoroch, budovách,
zariadeniach, strojoch alebo vozidlách SES ENERGY alebo
tretích osôb. Zároveň sa Dodávateľ zaväzuje uzatvoriť
a udržiavať v platnosti všetky druhy poistenia a to minimálne
v takej výške a rozsahu, aký mu ukladá za povinnosť
uzatvoriť príslušný právny predpis aktuálne platný v danom
čase a teritóriu, Aplikovateľné zákony ako aj podľa
ustanovení tohto článku 9.

9.2.

Poistenie zodpovednosti
9.2.1. Dodávateľ
najneskôr v deň podpisu Zmluvy
predloží SES ENERGY poistný certifikát, prípadne
kópiu uzatvorenej poistnej zmluvy minimálne v
rozsahu na
poistenie
(krytie) všeobecnej
zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretích
osôb vyplývajúcich z prevádzkovej
činnosti,
prípadne nižšie uvedených škôd/zodpovednosti, ak
sú pre Predmet plnenia aplikovateľné:
a) škôd
spôsobených Vadou/vadou výrobku
vrátane ušlého zisku
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b) škôd spôsobených jeho zamestnancami pri
práci vrátane ušlého zisku
c) škôd
spôsobených
z titulu
profesijnej
zodpovednosti, vrátane ušlého zisku.
9.2.2.

Podmienky a rozsah poistenia musia spĺňať
zaužívané medzinárodné štandardy a obchodné
zvyklosti pre predmety plnenia s rovnakým
rozsahom a povahou. Zároveň sú stanovené
nasledovné minimálne požiadavky na poistenie:
a) Všeobecná zodpovednosť za škody voči tretím
osobám vrátane zodpovednosti za škodu
spôsobenú vadným výrobkom (ak je pre
Predmet plnenia aplikovateľné) – limit
odškodnenia za priame škody na živote, zdraví
a majetku tretích osôb: 200.000,- EUR
(dvestotisíc euro), limit odškodnenia pre
nepriame a následné škody (ušlý zisk): 50.000,EUR ( päťdesiattisíc euro).

najmä v súvislosti s jej zdokumentovaním a likvidáciou.
Zároveň sa Dodávateľ zaväzuje, že v prípade poistného
plnenia poisťovňou v súvislosti s likvidáciou poistnej udalosti
spôsobenej Dodávateľom alebo Subdodávateľom, bude
znášať spoluúčasť vyplývajúcu z poistnej zmluvy a sumu
prípadného krátenia poistného v plnej výške a uhradí ju na
účet SES ENERGY v lehote určenej SES ENERGY.
9.7.

Dodávateľ sa zaväzuje informovať SES ENERGY bez
zbytočného odkladu o akejkoľvek škode, ktorá vznikla
v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy alebo ktorá sa stala
v areáli patriacom pod zodpovednosť SES ENERGY, ako aj
o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli viesť ku
škode.

9.8.

Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade vzniku škody,
ktorej príčinu a následok mal Dodávateľ povinnosť poistiť
a pri šetrení sa zistí, že poistenie nebolo účinné a/alebo
nebolo v súlade s ustanoveniami Zmluvy a najmä článku 9
VP, uhradí škodu vzniknutú SES ENERGY v plnej výške
v lehote 30 dní od obdržania požiadavky SES ENERGY na jej
úhradu.

10.

Dane a poplatky

10.1.

Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Dodávateľ zodpovedá za
platbu všetkých daní a poplatkov týkajúcich sa Predmetu
plnenia, vrátane dovozných/colných daní a poplatkov, a
všetky takéto dane a poplatky (vrátane osobnej dane
zamestnancov ako je daň z príjmu, sociálne odvody,
príspevky a povinné poistenie zamestnancov) sú zahrnuté
v zmluvnej cene.

10.2.

Ak je SES ENERGY povinný zaplatiť dane a/alebo poplatky
buď za Dodávateľa alebo Subdodávateľov alebo za
zamestnancov Dodávateľa, Dodávateľ uhradí SES ENERGY
zaplatenú sumu ako aj uhradí SES ENERGY akékoľvek ďalšie
náklady alebo výdavky, ktoré SES ENERGY vzniknú alebo
ktoré SES ENERGY uhradí za uvedené osoby a/alebo
v súvislosti s porušením povinností Dodávateľa v zmysle
tohto článku (najmä pokuty, sankcie, úroky a pod.)
najneskôr do 30 dní od obdržania požiadavky SES ENERGY,
za predpokladu, že o príslušnú sumu ešte nebola znížená
platba voči Dodávateľovi. Dodávateľ je ďalej povinný
predložiť bez zbytočného odkladu všetky potrebné
informácie požadované SES ENERGY pre vykonanie platieb.

10.3.

Pokiaľ je SES ENERGY povinný v zmysle Aplikovateľných
zákonov zaplatiť z platby voči Dodávateľovi zrážkovú či
zádržnú daň, platba voči Dodávateľovi bude o túto daň
znížená. Takto zadržanú daň zaplatí SES ENERGY v mene
Dodávateľa príslušnému správcovi dane. Na základe žiadosti
Dodávateľa požiada SES ENERGY správcu dane o vystavenie
potvrdenia o takto odvedenej dani.

10.4.

V prípade, ak platby za Predmet plnenia podliehajú zrážkovej
či zabezpečeniu dane, avšak Dodávateľ má v zmysle
príslušných právnych predpisov právo na oslobodenie od
takejto dane, Dodávateľ je povinný SES ENERGY o tejto
skutočnosti bezodkladne informovať a vyžiadať si potvrdenie
o oslobodení od príslušného správcu dane pred vystavením

b) Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla v zmysle Aplikovateľných zákonov.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Ďalšie poistenie Predmetu plnenia
9.3.1. V prípade, ak sa v zmysle Zmluvy Dodávateľ
zaviazal zabezpečiť aj iné poistné zmluvy
(poistenie), Dodávateľ sa zaväzuje návrh takýchto
poistných zmlúv predložiť SES ENERGY do 15
(pätnástich) dní po podpise Zmluvy na schválenie
a následne po ich schválení a uzatvorení sa zaväzuje
predložiť SES ENERGY ich kópie alebo poistné
certifikáty najneskôr do 20 (dvadsiatich) dní po
podpise Zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať všetky vyššie uvedené
poistné zmluvy počas celej doby trvania Zmluvy v platnosti
v stanovenej výške poistnej sumy a poistného krytia
a kedykoľvek na požiadanie SES ENERGY hodnoverným
spôsobom preukázať, že požadované poistné zmluvy sú
v plnej platnosti a účinnosti. Akákoľvek zmena vyššie
uvedených poistných zmlúv Dodávateľom je možná len
s predchádzajúcim písomným súhlasom SES ENERGY.
Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností bude Stranami
považované za podstatné porušenie zmluvných povinností
Dodávateľa zakladajúce nárok SES ENERGY na postup
v súlade s článkom „Ukončenie Zmluvy“. Tým nie sú
dotknuté ostatné práva SES ENERGY, najmä právo na
náhradu škody.
Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade ak SES
ENERGY neobdrží poistný certifikát v zmysle bodov 9.2. a
9.3., resp. ak sa nepreukáže, že predmetné poistenie
udržiava v platnosti v zmysle bodu 9.1. má SES ENERGY
právo uzatvoriť v mene Dodávateľa predmetné poistenie na
náklady Dodávateľa.
V prípade poistnej udalosti spôsobenej Dodávateľom alebo
Subdodávateľom sa Dodávateľ zaväzuje uhradiť SES
ENERGY všetky náklady a výdavky vzniknuté SES ENERGY
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prvej faktúry. Dodávateľ je povinný potvrdenie o oslobodení
prikladať ku každej ním vystavenej faktúre.
10.5.

10.6.

V prípade, ak sa platby riadia príslušnými medzinárodnými
zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, Dodávateľ je
povinný do 30 (tridsiatich) dní od podpisu Zmluvy predložiť
SES ENERGY doklad o svojej daňovej rezidencii. Dodávateľ
zodpovedá za nesprávnosť a neúplnosť údajov o svojej
daňovej rezidencii, najmä za škodu spôsobenú SES ENERGY.
Ak kópia dokladu Dodávateľa o registrácii platiteľa dane z
pridanej hodnoty v štáte, v ktorom uskutočňuje zdaniteľné
plnenie netvorí Prílohu, Dodávateľ predloží SES ENERGY
takýto doklad do 10 (desiatich) dní po podpise Zmluvy
najneskôr však spolu s prvou faktúrou. Pokiaľ Dodávateľ
počas plnenia Zmluvy prestane byť platcom dane z pridanej
hodnoty, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť SES
ENERGY do 3 (troch) dní, od kedy táto skutočnosť nastala.

11.

Balenie, označenie, expedícia, preprava

11.1.

Dodávateľ označí, zabalí a vybaví hmotné dodávky na
prepravu spôsobom určeným v Zmluve a s odbornou
starostlivosťou. Ak Zmluva neurčuje, ako sa majú hmotné
dodávky zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je Dodávateľ
povinný hmotné dodávky zabaliť na prepravu spôsobom,
ktorý je obvyklý pre takéto hmotné dodávky v obchodnom
styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom
potrebným na uchovanie a ochranu hmotných dodávok.
Balenie musí byť také, aby po dobu manipulácie, prepravy
a skladovania nemohlo dôjsť k fyzickému poškodeniu alebo
inému znehodnoteniu hmotných dodávok. Balenie, rozmery
a hmotnosti jednotlivých zásielok budú prispôsobené
konkrétnym
okolnostiam
a
možnostiam
použitia
manipulačných a dopravných mechanizmov a musia spĺňať
všetky podmienky na ich riadnu prepravu do Miesta plnenia
a/alebo Miesta určenia. V prípade použitia balenia z dreva je
Dodávateľ povinný zabezpečiť aj vystavenie a predloženie
príslušného FYTO certifikátu.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Dodávateľ zodpovedá
za
správne
označenie
hmotných dodávok, za správne použitie dopravných
dokladov a ak je povinný zabezpečiť aj prepravu hmotných
dodávok, tak aj za uzavretie zmlúv nevyhnutných na
prepravu hmotných dodávok do Miesta plnenia vhodne
zvolenými dopravnými prostriedkami.
Dodávateľ predloží v termíne dohodnutom v Zmluve, a ak
termín nie je dohodnutý, tak do 30 (tridsiatich) dní pred
plánovanou expedíciou hmotných dodávok, rozdelenie
svojich dodávok na zásielky, s uvedením počtu zásielok,
predbežných hmotností, predbežných rozmerov (dĺžka,
výška, šírka), plánovaný termín ich odoslania a dodania ako
aj miesta ich odoslania.
Dodávateľ uvedie aj všeobecné a osobitné požiadavky na
manipuláciu, vrátane bodov pre upevnenie a zdvíhanie,
údaje o ťažisku, otočiteľnosti a požiadavky na skladovanie.
Dodávateľ minimálne 10 (desať) dní pred plánovanou
expedíciou hmotných dodávok písomne oznámi SES
ENERGY, že je pripravený expedovať hmotné dodávky
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a požiada o povolenie k expedícii. Povolenie spolu
s inštrukciami bude zaslané Dodávateľovi do 5 (piatich) dní
po obdržaní takejto žiadosti.
11.6.

Ak je expedícia hmotných dodávok odložená na základe
požiadavky SES ENERGY, Dodávateľ bude hmotné dodávky
skladovať s odbornou starostlivosťou a chrániť ich pred
poškodením a stratou a Dodávateľ sa zaväzuje skladovať ich
bezodplatne a bez nároku na úhradu akýchkoľvek nákladov.
Ak takýto pokyn SES ENERGY nie je vynútený neplnením
zmluvných povinností Dodávateľa, budú Dodávateľovi
uhradené náklady vynaložené pri plnení vyššie uvedenej
povinnosti, len za čas plnenia tejto povinnosti, ktorý
presahuje 3 mesiace.

11.7.

V prípade, ak odosielacie dispozície nie sú pri uzatváraní
Zmluvy známe alebo úplné, je SES ENERGY povinný ich
Dodávateľovi
zaslať
v primeranej
lehote
pred
vyexpedovaním hmotných dodávok.

11.8.

Dodávka hmotných dodávok do Miesta plnenia, vrátane
nákladov s tým spojených, sa riadi dohodnutou Dodacou
podmienkou. Ak nebola dohodnutá Dodacia podmienka,
znáša všetky náklady Dodávateľ.

11.9.

V prípade, ak správca dane alebo colný orgán uloží/vyrubí
SES ENERGY sankcie alebo pokuty za nedodržanie zákonom
stanovenej povinnosti z dôvodov na strane Dodávateľa,
Dodávateľ sa zaväzuje vyrubené sankcie alebo sankcie z
titulu náhrady škody uhradiť SES ENERGY v plnej výške do
10 (desiatich) dní od doručenia vyúčtovania Dodávateľovi.

12.

Subdodávatelia

12.1.

Uzatvorenie zmluvy/objednávky na dodávku akejkoľvek časti
Predmetu
plnenia
so
Subdodávateľom
vyžaduje
predchádzajúci písomný súhlas SES ENERGY, ak nie je
v Zmluve uvedené inak.

12.2.

Dodávateľ bude zodpovedať za to, že konanie
Subdodávateľov nebude v rozpore s ustanoveniami tejto
Zmluvy a pokynmi vydanými SES ENERGY v zmysle Zmluvy.

12.3.

Dodávateľ bude zodpovedný za všetky práce, dodávky,
služby, materiály, výkresy a dokumenty dodané
Subdodávateľmi.

12.4.

Dodávateľ preberá plnú zodpovednosť za činy, neplnenie a
zanedbania Subdodávateľov v takej miere ako keby išlo o
činy, neplnenie a zanedbanie samého Dodávateľa.

12.5.

Dodávateľ poskytne SES ENERGY všetky podrobnosti o
Subdodávateľovi týkajúce sa Predmetu plnenia, ktorý sa na
dodávke príslušnej časti Predmete plnenia podieľa alebo
bude podieľať.

12.6.

Dodávateľ uzatvorí zmluvu/objednávku na dodávku
príslušnej časti Predmetu plnenia iba so spoľahlivými
Subdodávateľmi s potrebnou odbornosťou, skúsenosťami
a príslušnou kvalifikáciou, ktorí sú dlhodobo v dobrej
finančnej situácii a najmä so Subdodávateľmi, s ktorými
nemal predchádzajúce negatívne skúsenosti (najmä vadné
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plnenie, omeškanie s plnením, omeškanie
neplnenie záručných povinností a pod.).

s platbou,

13.

Zabezpečenie kvality

13.1.

Predmet plnenia musí spĺňať požiadavky noriem a predpisov
uvedených v Zmluve a noriem a predpisov vzťahujúcich sa
na Predmet plnenia v zmysle Aplikovateľných zákonov.
V prípade, ak v Zmluve nie sú uvedené konkrétne normy
a predpisy použijú sa Aplikovateľné zákony.

13.2.

Dodávateľ sa zaväzuje pri realizácii Predmetu plnenia
dodržiavať požiadavky na systémy manažérstva kvality
a environmentu v zmysle ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004.

13.3.

Dodávateľ nepodpíše zmluvu/objednávku na akúkoľvek časť
Predmetu plnenia so Subdodávateľom, ktorý nespĺňa
štandardy dodržiavania kvality dohodnuté v Zmluve. Pred
uzatvorením akejkoľvek zmluvy/objednávky Dodávateľom
na akúkoľvek časť Predmetu plnenia, Dodávateľ preukáže
SES ENERGY, že Subdodávateľ, s ktorým chce uzatvoriť
takúto zmluvu/objednávku, spĺňa všetky požiadavky, najmä
požiadavky definované v článku „Subdodávatelia“ a v článku
„Zabezpečenie kvality“.

13.4.

SES
ENERGY
má
právo
pred
uzatvorením
zmluvy/objednávky na časť Predmetu plnenia, ktorá sa má
uzatvoriť
medzi
Dodávateľom
a Subdodávateľom,
skontrolovať
a spripomienkovať
časť
takejto
zmluvy/objednávky, ktorá špecifikuje Predmet plnenia,
najmä akosť (kvalitu) alebo iné parametre Predmetu plnenia.

13.5.

Dodávateľ umožní SES ENERGY alebo ním poverenej osobe
kedykoľvek vykonať v potrebnom rozsahu audit systému
riadenia kvality u Dodávateľa alebo Subdodávateľov, a to
najneskôr do 7 (siedmych) dní po predchádzajúcom
písomnom oznámení SES ENERGY, že zamýšľa vykonať
takýto audit.

13.6.

13.7.

SES ENERGY má právo sám alebo prostredníctvom tretích
osôb kedykoľvek počas realizácie Zmluvy
a) skontrolovať Predmet plnenia, resp. jeho časti, aby sa
presvedčil o plnení požiadaviek dohodnutých v Zmluve
(a to najmä kvalitatívnych a termínových),
b) zúčastniť sa na inšpekciách, technických prebierkach,
kontrolách a skúškach zabezpečovania kvality počas
a po ukončení výrobného procesu súvisiacich
s Predmetom plnenia,
c) požiadať a obdržať kedykoľvek od Dodávateľa
informácie o stave realizácie Predmetu plnenia,
d) právo preskúmať všetky plány a dokumenty potrebné
pre zhodnotenie kvality a spôsobov zabezpečovania
kvality.
Dodávateľ bude znášať všetky náklady a výdavky (vrátane
nákladov
na
prípravu
požadovanej
sprievodnej
dokumentácie), ktoré vynaloží na vyhovujúci výsledok
akýchkoľvek inšpekcií, kontrol a/alebo skúšok, vrátane
skúšok pred a počas výrobného procesu, skúšok materiálu,
konečných inšpekcií, funkčných skúšok, ktoré sú požadované
podľa Zmluvy alebo Aplikovateľných zákonov alebo iných
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zákonov. Ak niektorá inšpekcia, kontrola alebo skúška musí
byť opakovaná, z dôvodu Vady Predmetu plnenia, alebo
z dôvodu na strane Dodávateľa, najmä nesplnenia
povinností Dodávateľom, bude Dodávateľ znášať všetky
náklady a výdavky spojené s opakovaním takýchto skúšok,
kontrol a/alebo inšpekcií vrátane nákladov a výdavkov SES
ENERGY a/alebo expertov, inšpektorov a osôb poverených
SES ENERGY, ktorých prítomnosť pri opakovaných skúškach
bude SES ENERGY považovať za potrebnú.
13.8.

Dodávateľ v termíne dohodnutom Stranami, inak bez
zbytočného odkladu po uskutočnení inšpekcie, kontroly
a/alebo skúšky zašle SES ENERGY sprievodnú dokumentáciu
obsahujúcu výsledky inšpekcie, kontroly a/alebo skúšky. Ak
termín nie je dohodnutý a tieto dokumenty sú potrebné pre
zahájenie prác SES ENERGY/ďalších prác, tieto Dodávateľ
poskytne SES ENERGY najneskôr 21 (dvadsaťjeden) dní
pred zahájením takých prác.

13.9.

Pokiaľ by akékoľvek kontrolované alebo skúšané
časti Predmetu plnenia, hmotné dodávky, materiály a pod.
nevyhovovali podmienkam Zmluvy, môže ich SES ENERGY
odmietnuť a Dodávateľ je povinný v lehote stanovenej SES
ENERGY:
a) odmietnuté časti Predmetu plnenia, hmotné dodávky,
materiály a pod. nahradiť novým plnením bez Vád,
alebo
b) v prípade súhlasu SES ENERGY vykonať všetky úpravy
(zmeny) nevyhnutné pre splnenie špecifikovaných
požiadaviek SES ENERGY, a to na svoje náklady.
Ak Dodávateľ v stanovenej lehote nesplní povinnosti podľa
písmena a) a b), SES ENERGY je oprávnený tieto úkony
vykonať sám, alebo prostredníctvom tretích osôb, na
zodpovednosť a náklady Dodávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje pre SES ENERGY riadne a včas
zabezpečiť možnosť uplatniť si práva uvedené v tomto
článku aj voči Subdodávateľom.

13.10.

13.11.

Žiadna kontrola ani akékoľvek záväzky podľa tohto článku
nezbavujú Dodávateľa zodpovednosti za riadne a včasné
splnenie záväzkov zo Zmluvy.

14.

Pracovisko

14.1.

Ustanovenia tohto článku budú pre Dodávateľa záväzné
primerane s ohľadom na povahu činností vykonávaných
Dodávateľom v zmysle Zmluvy, najmä v prípade, ak je
Pracovisko v areáli SES ENERGY alebo patrí do rozsahu alebo
pod zodpovednosť SES ENERGY.

14.2.

Ak je to potrebné alebo obvyklé pri Predmete plnenia,
Dodávateľ navštívi Pracovisko v primeranom predstihu,
najneskôr 10 (desať) dní pred zahájením svojej činnosti na
Pracovisku, aby si dohodol, po konzultácii s osobami
poverenými SES ENERGY alebo osobami zodpovednými za
Pracovisko všetky dojednania potrebné pre riadne a včasné
plnenie Predmetu plnenia a ďalšie podrobnosti.

14.3.

Dodávateľ je povinný na výzvu SES ENERGY prevziať
Pracovisko alebo príslušnú časť, pokiaľ také prevzatie
nebude v rozpore so Zmluvou. O prevzatí Pracoviska Strany
vyhotovia a podpíšu písomný protokol. Súčasťou protokolu
bude i záznam o poučení zodpovednej osoby Dodávateľa
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z relevantných všeobecných predpisov SES ENERGY alebo
príslušnej osoby na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného
prostredia podľa interných predpisov SES ENERGY alebo
príslušnej osoby.
14.4.

Ochrana pred požiarmi
14.4.1. SES ENERGY alebo ním poverená osoba oboznámi
Dodávateľa so spôsobom nahlasovania vzniknutého
požiaru, alebo inej mimoriadnej udalosti, najmä mu
poskytne kontaktné údaje vrátane telefónnych čísel
dôležitých útvarov a organizácií, ktoré poskytujú
pomoc v týchto prípadoch resp. fungovanie
spoločnej ohlasovne požiarov, ak je zriadená.
14.4.2. Za dodržiavanie predpisov na ochranu pred
požiarmi na protokolárne prevzatom Pracovisku
zodpovedá v plnej miere Dodávateľ. Aj
v ostatných prípadoch je Dodávateľ povinný
dodržiavať tieto predpisy a riadiť sa pokynmi
SES ENERGY alebo ním poverenej osoby.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Pri nedodržaní predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Dodávateľom (vrátane pracovníkov Dodávateľa alebo
Subdodávateľov, vedúcich zamestnancov Dodávateľa alebo
Subdodávateľov) je SES ENERGY oprávnený vyúčtovať
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (tristo
euro) za každé jednotlivé porušenie.
Dodávateľ je povinný Pracovisko vhodne zabezpečiť, resp.
dodržiavať predpisy a pokyny týkajúce sa zabezpečenia
a vynakladať náležitú opatrnosť. Dodávateľ je povinný na
vlastné náklady udržiavať na Pracovisku poriadok a čistotu,
ako aj separovať a zneškodňovať odpady, alebo dodržiavať
príslušné predpisy a pokyny týkajúce sa odpadov, a
odstraňovať nečistoty vzniknuté z jeho prác.. Na výkon prác
je Dodávateľ povinný použiť len vozidlá, mechanizmy
a pracovné prostriedky, ktoré svojim technickým stavom
neohrozujú životné a pracovné prostredie (napr. unikajúce
pohonné a mazacie hmoty atď.). Dodávateľ je povinný si na
Pracovisku počínať tak, aby neohrozoval bezpečnosť na
iných pracoviskách.
Dodávateľ odovzdá po skončení realizácie/splnení Predmetu
plnenia Pracovisko SES ENERGY. Najneskôr do 5 (päť) dní
po splnení Predmetu plnenia
je
Dodávateľ povinný
Pracovisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál,
odpady a pod. Pri nesplnení tejto povinnosti je SES ENERGY
oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 500,- EUR (päťsto euro) za každý deň omeškania až
do dňa úplného vypratania Pracoviska, ktoré bude
osvedčené písomným protokolom podpísaným oboma
Stranami.
Dodávateľ je povinný sa pred začatím prác na Pracovisku
podrobne oboznámiť so vstupnými údajmi, ktoré mu
poskytol SES ENERGY, s vhodnosťou Pracoviska, ako aj s
podmienkami plnenia Predmetu plnenia. Bezodkladne je
povinný
upozorniť SES ENERGY najmä na vady a
nedostatky vstupných podkladov, resp. okolnosti brániace
riadnemu plneniu Predmetu plnenia, v opačnom prípade sa
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nemôže neskôr týchto okolností dovolávať.
14.9.

Dodávateľ bude dodržiavať Nariadenia a Aplikovateľné
zákony, a zabezpečí, že jeho personál, jeho Subdodávateľ a
personál Subdodávateľa bude plniť túto povinnosť.
Dodávateľ bude znášať všetky dôsledky vyplývajúce
z nesplnenia vyššie uvedených povinností.

14.10.

Dodávateľ umožní SES ENERGY a všetkým ostatným
oprávneným osobám primeraný vstup na Pracovisko aj
počas realizácie Predmetu plnenia.

14.11.

Dodávateľ zamestná a zabezpečí u svojich Subdodávateľov,
aby v súvislosti s plnením Predmetu plnenia zamestnali iba
spoľahlivý, kvalifikovaný a skúsený personál. V prípade, ak to
bude SES ENERGY požadovať, je Dodávateľ povinný
preukázať kvalifikáciu, skúsenosti a schopnosti svojho
personálu.

14.12.

Dodávateľ zabezpečí pre svoj personál za účelom realizácie
Predmetu plnenia všetky potrebné povolenia, osvedčenia,
poistenie a certifikáty. Dodávateľ zaručuje SES ENERGY, že
Subdodávatelia zabezpečia pre svoj personál za účelom
realizácie Predmetu plnenia všetky potrebné povolenia,
osvedčenia, poistenie a certifikáty.

14.13.

Dodávateľ na základe požiadavky SES ENERGY v deň určený
SES ENERGY odvolá poverenú osobu, ktorú vyslal na
Pracovisko(ďalej ako „poverená osoba“), a to v prípade, ak
vznikne taká požiadavka zo strany SES ENERGY, ako aj
v prípade, ak takáto poverená osoba vykonáva aj napriek
upozorneniu SES ENERGY,
činnosti, na ktoré nemá
požadovanú kvalifikáciu, poruší ustanovenia Zmluvy alebo
Aplikovateľné zákony. Dodávateľ následne vyšle na
Pracovisko inú poverenú osobu s potrebnou kvalifikáciou a
poučením. Uvedené nebude mať vplyv na riadne a včasné
plnenie Predmetu plnenia.

14.14.

Dodávateľ bude niesť všetky náklady a výdavky súvisiace
s výkonom práce svojho personálu alebo personálu jeho
Subdodávateľov pri plnení Predmetu plnenia, vrátane
cestovného, diét a ubytovania.

14.15.

Dodávateľ odškodní a ochráni SES ENERGY voči všetkým
nárokom vzniknutým v dôsledku zranenia alebo smrti
personálu Dodávateľa alebo jeho Subdodávateľov, pokiaľ
takéto zranenie alebo smrť neboli spôsobené úmyselne
alebo hrubou nedbanlivosťou SES ENERGY.

14.16.

Dodávateľ vynaloží primeranú starostlivosť pri používaní
majetku patriaceho tretej strane (vrátane verejných alebo
súkromných ciest, pozemkov, prívodných a odpadových sietí,
inžinierskych sietí). Dodávateľ je zodpovedný za straty alebo
poškodenie majetku a odškodní a ochráni SES ENERGY pri
nárokoch tretej strany z tohto titulu.

14.17.

Dodávateľ, na požiadanie SES ENERGY, preukáže
dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich z pracovných,
sociálnych a iných súvisiacich právnych predpisov. Za týmto
účelom budú vždy k dispozícii všetky potrebné dokumenty, a
tieto budú na požiadanie včas predložené SES ENERGY. Ak
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Dodávateľ nesplní tieto svoje povinnosti, SES ENERGY má
právo zadržať splatné platby až do vykonania nápravy.
15.

Prerušenie a pozastavenie plnenia

15.1.

SES ENERGY má právo, na základe písomného oznámenia
Dodávateľovi kedykoľvek prerušiť, alebo pozastaviť
realizáciu Predmetu plnenia alebo jeho časti. Dodávateľ je
následne povinný prerušiť, resp. pozastaviť plnenie
Predmetu plnenia v termíne a rozsahu vymedzenom SES
ENERGY okrem tých činností, ktoré sú nevyhnutné na
zakonzervovanie doteraz vykonaných prác a/alebo
odvrátenie škody na už vykonanej/dodanej časti Predmetu
plnenia. Zároveň si SES ENERGY vyhradzuje právo nariadiť
opätovné pokračovanie v plnení Zmluvy bez akéhokoľvek
dopadu na ustanovenia Zmluvy, okrem termínu plnenia,
ktorý bude automaticky predĺžený o dobu trvania prerušenia,
pokiaľ takéto prerušenie alebo pozastavenie nebolo
spôsobené Dodávateľom.

15.2.

Žiadosť na prerušenie ako aj na pokračovanie v plnení bude
zaslaná Dodávateľovi najneskôr 5 (päť) dní pred dňom, keď
má nastať prerušenie alebo pokračovanie v plnení.

15.3.

Počas prerušenia a pozastavenia Dodávateľ bude riadne
chrániť, skladovať a zabezpečovať Predmet plnenia, ako i
každú jeho časť voči porušeniu, strate alebo poškodeniu.

15.4.

Dodávateľ si môže u SES ENERGY uplatniť náhradu
nákladov súvisiacich s plnením povinností podľa tohto
článku, okrem prípadov, ak príčinou alebo pohnútkou
pokynu na prerušenie alebo pozastavenie v plnení Zmluvy
bol dôvod na strane Dodávateľa, najmä zanedbanie
povinností Dodávateľa alebo neplnenie Dodávateľa.

15.5.

Bez ohľadu na dôvod prerušenia/pozastavenia realizácie
Predmetu plnenia alebo jeho časti, Dodávateľ, pokiaľ
nebude SES ENERGY inštruovaný inak, vykoná nasledovné
kroky:
15.5.1. okamžite preruší/pozastaví všetky práce; okrem
prác pozastavenie ktorých by mohlo spôsobiť vznik
škody na Predmete plnenia, resp. ktoré sú
nevyhnutné
na
zakonzervovanie
doteraz
vykonaných prác.
15.5.2. zredukuje svoj personál, služby a nesplnené záväzky
za účelom minimalizácie nákladov.

16.

Moment splnenia

16.1.

Dodávateľ riadne vykoná Predmet plnenia:
16.1.1. podpisom Preberacieho protokolu bez vád a
nedorobkov oboma Stranami,
16.1.2. podpisom záznamu o odstránení všetkých Vád,
ktoré boli zistené na Predmete plnenia a uvedené
v Zozname Vád v Preberacom protokole oboma
Stranami,
16.1.3. iným spôsobom dohodnutým v Zmluve.

16.2.

Preberací protokol bude spísaný po riadnom splnení
Predmetu plnenia. Preberací protokol nebude vystavený skôr
ako Dodávateľ nesplní všetky svoje povinnosti v zmysle
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Zmluvy.
16.3.

SES ENERGY je oprávnený podpísať Preberací protokol aj
napriek akejkoľvek Vade pod podmienkou, že Vady zistené
na Predmete plnenia sa Dodávateľ zaviaže odstrániť na
svoje náklady v termíne písomne dohodnutom alebo
stanovenom SES ENERGY. Zoznam Vád, termíny ich
odstránenia ako aj spôsob ich odstránenia bude uvedený
v Preberacom protokole podpísanom oboma Stranami.
O odstránení všetkých vád uvedených v Zozname Vád sa
vyhotoví záznam podpísaný oboma Stranami (zápisom
v Preberacom protokole alebo podpisom protokolu
o odstránení týchto vád). V odôvodnených prípadoch je SES
ENERGY oprávnený v nevyhnutnom rozsahu používať
Predmet plnenia, aj keď Preberací protokol nebol podpísaný.
Takéto používanie nebude znamenať Prevzatie alebo
akceptáciu Predmetu plnenia.

17.

Prechod vlastníckeho práva a prechod
nebezpečenstva vzniku škody

17.1.

Dodávateľ znáša počas realizácie dodávky alebo Predmetu
plnenia nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia a je
jeho vlastníkom okrem nasledovných prípadov:
a) Vlastníctvo vecí, ktoré na zhotovenie diela zaobstaral
SES
ENERGY,
neprechádza
na
Dodávateľa,
nebezpečenstvo
škody
znáša
Dodávateľ
ako
skladovateľ, alebo
b) Vlastníctvo k veci, ktorá je predmetom údržby, opravy
alebo
úpravy
neprechádza
na
Dodávateľa,
nebezpečenstvo škody znáša Dodávateľ.

17.2.

SES ENERGY nadobúda vlastnícke právo k Predmetu plnenia,
respektíve k jeho častiam,
(i) súčasne s prechodom nebezpečenstva škody na
Predmete plnenia v zmysle bodu 17.3, alebo
(ii) dodaním do Miesta plnenia, alebo
(iii) zaplatením zmluvnej ceny,
a to podľa toho, čo nastane skôr, pokiaľ v bode 17.1. nie
je uvedené inak.

17.3.

Nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia prechádza na
SES ENERGY nasledovne:
17.3.1. podpisom Preberacieho protokolu bez vád a
nedorobkov oboma Stranami,
17.3.2. podpisom záznamu o odstránení všetkých Vád,
ktoré boli zistené na Predmete plnenia a uvedené
v Zozname Vád v Preberacom protokole oboma
Stranami,
17.3.3. podľa dohodnutej Dodacej podmienky, ak bola
dohodnutá, a Strany sa v Zmluve dohodli, že
nebezpečenstvo
škody
prechádza
v súlade
s dohodnutou Dodacou podmienkou,
a to, v prípade bodu 17.3.1. a 17.3.2., podľa toho čo
nastane neskôr.

18.

Záruka a záručná doba

18.1.

Dodávateľ zodpovedá za akosť (kvalitu) dodaného Predmetu
plnenia a garantuje, že ním poskytované plnenie nevykazuje
vecné Vady ani Právne vady (ďalej spolu len ako „Vady“),
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predovšetkým zodpovedá za:
18.1.1. použitie nového a bezchybného materiálu,
18.1.2. dohodnutú kvalitu dodaného Predmetu plnenia,
ktorý musí spĺňať najvyššie kvalitatívne požiadavky
a zodpovedať najnovšej odbornej, resp. technickej
praxi,
18.1.3. to, že Predmet plnenia zodpovedá dohodnutým
podmienkam a bude schopný spĺňať vlastnosti a
parametre definované v Zmluve,
18.1.4. to, že Predmet plnenia nevykazuje Vady, ktoré by
obmedzili jeho funkčnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť
a použiteľnosť a že boli dodržané predpisy a normy,
ktorých aplikácia je predpísaná,
18.1.5. úplnosť, správnosť a odborné vypracovanie všetkej
dohodnutej alebo potrebnej dokumentácie,
18.1.6. úplnosť a správnosť ostatných dokladov
18.1.7. to, že práce a služby ním poskytované budú
vykonané z odborného a vecného hľadiska správne
a kompletne,
18.1.8. to, že SES ENERGY môže používať Predmet plnenia
pre jeho zamýšľaný, dohodnutý, inak obvyklý Účel
v Mieste plnenia alebo Mieste určenia bez toho, že
by tým došlo k porušeniu práv tretích osôb alebo
predpisov platných v Mieste plnenia.
18.2.

Dodávateľ poskytuje na Predmet plnenia záruku za jeho
akosť po dobu, ktorá začína plynúť dňom prechodu
nebezpečenstva škody na Predmete plnenia podľa bodu
17.3. a trvá 24 (dvadsaťštyri) mesiacov (ďalej ako „záručná
doba“).

18.3.

Záručná doba bude predĺžená o dobu, počas ktorej nie je
možné Predmet plnenia riadne používať v dôsledku Vady
Predmetu plnenia, a to odo dňa prerušenia používania
Predmetu plnenia až po podpis Protokolu o odstránení Vady.
Strany sa zároveň dohodli, že záručná doba bude predĺžená
o dobu od oznámenia Vady Dodávateľovi až do jej
odstránenia. Na každú opravenú alebo vymenenú časť
Predmetu plnenia začne plynúť nová záručná doba, ktorá
trvá 24 (dvadsaťštyri) mesiacov po takejto oprave resp.
výmene.

19.

Zodpovednosť za Vady

19.1.

Dodávateľ zodpovedá za Vady, ktoré má Predmet plnenia
pred alebo počas záručnej doby.

19.2.

V prípade, že sa na Predmet plnenia, resp. jeho časť, ktoré
zakúpil Dodávateľ od tretej strany za účelom jeho ďalšieho
dodania SES ENERGY, vzťahuje záruka poskytovaná treťou
stranou, Dodávateľ je povinný informovať SES ENERGY o
všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na
uplatnenie nárokov z Vád takéhoto Predmetu plnenia, resp.
jeho časti, najmä je povinný písomne oznámiť SES ENERGY
deň, v ktorý uplynie záručná doba a je povinný odovzdať
SES ENERGY všetky dokumenty, ktoré je potrebné v prípade
uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za Vady predložiť.

19.3.

Pri zjavných Vadách musí byť Dodávateľovi zaslané
oznámenie o Vadách (ďalej ako „reklamácia“) do 20
(dvadsiatich) dní odo dňa, kedy si SES ENERGY prezrel
Predmet plnenia v Mieste plnenia alebo od podpisu
Preberacieho protokolu (pokiaľ ide o Vady, ktoré neboli
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zaznamenané v Zozname Vád), podľa toho čo nastane
neskôr.. Pri skrytých Vadách musí byť
Dodávateľovi
reklamácia zaslaná do 14 (štrnástich) dní odo dňa ich
zistenia SES ENERGY. Ak bude Vada zistená v lehote 7
(sedem) dní pred uplynutím záručnej doby musí byť
reklamácia zaslaná najneskôr do 20 (dvadsiatich) dní odo
dňa uplynutia záručnej doby. Na takto reklamovanú Vadu sa
vzťahujú všetky príslušné ustanovenia Zmluvy a VP.
19.4.

Nároky z Vád objavených a oznámených Dodávateľovi v
lehotách uvedených v bode 19.3. sa nepovažujú za
premlčané, pokiaľ akákoľvek potrebná demontáž alebo
odstránenie Vady sa stane možným až po uplynutí záručnej
doby.

19.5.

Dodávateľ sa písomne vyjadrí SES ENERGY k jeho písomnej
reklamácii do 5 (piatich) dní od jej oznámenia a bezodkladne
dohodne so SES ENERGY spôsob a termín odstránenia
reklamovanej Vady. V prípade nevyjadrenia sa Dodávateľa
k reklamácii do 5 (piatich) dní od jej oznámenia, považuje sa
takáto reklamácia v celom rozsahu za oprávnenú.

19.6.

Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú Vadu
v dohodnutej lehote a dohodnutým spôsobom na vlastné
náklady. Pokiaľ nedôjde k dohode ohľadne spôsobu
a termínu odstránenia Vady, je Dodávateľ povinný odstrániť
Vadu na vlastné náklady do 15 (pätnástich) dní od jej
oznámenia bez ohľadu na to či uznal takúto reklamáciu
alebo nie. O zodpovednosti Dodávateľa za Vadu v prípade
pochybností rozhodne príslušný súd v súlade s článkom
„Rozhodné právo a rozhodovanie sporov“. V prípade, že súd
rozhodne o neoprávnenosti reklamácie, SES ENERGY sa
zaväzuje
uhradiť
Dodávateľovi
náklady
spojené
s odstránením Vady.

19.7.

Dodávateľ odstráni Vadu v mieste, kde sa Predmet plnenia
nachádza a pokiaľ povaha Vád neumožňuje ich odstránenie
v tomto mieste potom v najbližšom (servisnom) pracovisku
Dodávateľa alebo jeho (servisného) partnera. Dodávateľ
znáša a uhradí všetky náklady spojené s prepravou
Predmetu plnenia, ktorý má Vadu z miesta, kde sa Predmet
plnenia nachádza do vyššie uvedeného (servisného
pracoviska) a späť bez ohľadu na to, či prepravu zabezpečí
Dodávateľ alebo SES ENERGY.

19.8.

Ak dodá Dodávateľ Predmet plnenia s Vadami považuje sa
to za porušenie Zmluvy a SES ENERGY môže:
a) požadovať od Dodávateľa odstránenie Vád opravou
Predmetu plnenia, ak sú Vady opraviteľné,
b) požadovať od Dodávateľa odstránenie Vád dodaním
náhradného Predmetu plnenia za Predmet plnenia s
Vadami, ak sú Vady neopraviteľné, resp. dodanie
chýbajúcej časti Predmetu plnenia,
c) požadovať primeranú zľavu zo zmluvnej ceny,
d) odmietnuť Predmet plnenia resp. jeho časť s Vadami
a dokončiť ho sám resp. prostredníctvom tretej osoby
na náklady Dodávateľa,
e) odstrániť Vady sám, resp. prostredníctvom tretej osoby
na náklady Dodávateľa,
f) odstúpiť od Zmluvy.
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19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

Voľbu svojho nároku oznámi SES ENERGY Dodávateľovi
v oznámení o Vade. SES ENERGY si môže uplatniť niektorú
z možností uvedených v bode 19.8., písmená c) až f) len
v prípade, ak po reklamácii nedôjde k odstráneniu Vád
spôsobom uvedeným v bode 19.8. písmene a) alebo b).
Tým nie je dotknuté právo SES ENERGY v zmysle
nasledujúceho bodu.
V prípade, ak odstránenie Vady neznesie odklad, najmä ak
Vada bráni riadnemu alebo bezpečnému používaniu
Predmetu plnenia, a Dodávateľ nie je schopný v stanovenej
lehote zahájiť práce
na odstránení Vady, resp. ju
v stanovenej lehote odstrániť, potom SES ENERGY môže
odstrániť Vadu sám, resp. prostredníctvom tretej osoby na
náklady Dodávateľa. Dodávateľ bude o takomto postupe
informovaný. Každý takýto postup SES ENERGY nezbavuje
Dodávateľa žiadnej z jeho povinností podľa tohto článku.
Nárok na primeranú zľavu zo zmluvnej ceny zodpovedá
rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal Predmet plnenia bez
Vád, a hodnotou, ktorú mal Predmet plnenia dodaný s
Vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v
ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Pri určení výšky
zľavy bude SES ENERGY vychádzať aj z posúdenia nákladov
a času, ktoré bude SES ENERGY musieť vynaložiť na činnosti
nevyhnutné na to, aby bol Predmet plnenia bez Vád, pokiaľ
je to možné, ako aj z významu Predmetu plnenia pre
hospodársku a podnikateľskú činnosť SES ENERGY a výšku
škôd, ktoré môžu byť Vadou spôsobené SES ENERGY. SES
ENERGY môže o túto zľavu znížiť zmluvnú cenu platenú
Dodávateľovi, ak zmluvná cena bola už zaplatená, môže SES
ENERGY požadovať jej vrátenie do výšky zľavy spolu s
úrokmi vo výške 0,03 % (nula celá tri stotiny percenta) zo
zmluvnej ceny, ktorá má byť vrátená, za každý deň od jej
zaplatenia Dodávateľovi až do jej vrátenia SES ENERGY. Do
doby odstránenia Vád nie je SES ENERGY povinný platiť časť
zmluvnej ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu,
ak by Vady neboli odstránené.
Dodávateľ prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby predišiel
alebo minimalizoval dopad prerušenia používania Predmetu
plnenia súvisiaci s odstraňovaním Vád Predmetu plnenia a
bude znášať všetky náklady súvisiace s týmito opatreniami.
V prípade, ak Vada môže byť lepšie odstránená s menším
dopadom na používanie Predmetu plnenia neskôr ako v čase
jej zistenia, Dodávateľ vykoná provizórne odstránenie Vady
na vlastné náklady a po dohode so SES ENERGY. Konečné
odstránenie Vady Dodávateľom musí byť vykonané neskôr
na základe dohody so SES ENERGY.
Vlastnícke právo k vymenenému Predmetu plnenia, resp.
k jeho častiam, ktoré majú Vady prejde po ich výmene na
Dodávateľa (ak už vlastníctvo k novému Predmetu plnenia
resp. jeho častiam prešlo na SES ENERGY) pokiaľ SES
ENERGY nestanoví inak. Takýto vymenený Predmet plnenia
s Vadami, resp. jeho časť je Dodávateľ povinný na vlastné
náklady okamžite po jeho vymenení odstrániť z Miesta
plnenia pokiaľ sa so SES ENERGY nedohodne inak.
Vlastnícke právo k novému Predmetu plnenia, resp. k jeho
novej časti prejde po ich výmene na SES ENERGY.
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19.14.

Ak sú opakovane vymieňané alebo opravované časti
Predmetu plnenia, alebo ak sa SES ENERGY odôvodnene
domnieva, že sa na častiach Predmetu plnenia objavia tie
isté Vady, Dodávateľ prijme vhodné opatrenia vrátane
úpravy návrhu alebo použitia iných materiálov, aby sa
odstránila možná príčina vzniku Vady.

19.15.

Ak je časť Predmetu plnenia upravená alebo vymenená,
Dodávateľ v rozsahu, ktorý je potrebný, bezplatne pre SES
ENERGY, vymení a/alebo upraví i príslušné dotknuté časti a
náhradné diely.

19.16.

Popri nárokoch uvedených v tomto článku má SES ENERGY
nárok na náhradu škody ako aj nárok na dohodnutú
zmluvnú pokutu.

19.17.

Práva a povinnosti v zmysle článku 18 a 19 Zmluvy (vrátane
trvania záručnej doby) zostávajú v plnom rozsahu zachované
aj po uplatnení si ktoréhokoľvek nároku SES ENERGY
v zmysle článku 19 Zmluvy.

19.18.

Vada sa považuje za odstránenú podpísaním protokolu
o odstránení Vady, ktorý Strany vystavia a podpíšu v čo
najkratšej primeranej lehote po odstránení Vady.

19.19.

Fakt, že SES ENERGY, Kompetentný orgán alebo iná osoba,
menovaná jedným z predchádzajúcich subjektov, schválili
dokumenty, zúčastnili sa alebo boli svedkom inšpekcie alebo
skúšky, alebo podpísali Preberací protokol, a nevzniesli
námietky, nezbavuje Dodávateľa žiadnej z jeho povinností
podľa tohto článku.

19.20.

Zo záruky sú vylúčené škody na hmotných dodávkach, ktoré
boli spôsobené prirodzeným opotrebením, preukázanou
chybnou alebo nedbanlivou obsluhou SES ENERGY, alebo
preukázaným
použitím
nevhodných
prevádzkových
prostriedkov nezaobstaraných alebo nedoporučených
Dodávateľom. Dodávateľ sa nemôže odvolávať na
ustanovenia
obmedzujúce
alebo
vylučujúce
jeho
zodpovednosť za Vady v prípade, ak Dodávateľ zatajil Vadu.

19.21.

Zodpovednosť Dodávateľa za Vady nie je nijako obmedzená
či vylúčená skutočnosťou, že SES ENERGY poskytol
Dodávateľovi akýkoľvek materiál alebo obstaral veci na
vykonanie Predmetu plnenia. Zodpovednosť Dodávateľa za
Vady nie je nijakým spôsobom obmedzená alebo vylúčená
skutočnosťou, že Dodávateľ zaplatil zmluvnú pokutu za
nevyjadrenie sa k Vade či jej neodstránenie v súlade so
Zmluvou alebo VP.

20.

Ukončenie Zmluvy

Ukončenie Zmluvy zo strany SES ENERGY
20.1.
SES ENERGY môže ukončiť Zmluvu alebo jej časť formou
úplného alebo čiastočného odstúpenia, ak Dodávateľ poruší
Zmluvu
niektorým z nasledovných spôsobov, alebo ak
nastane niektorá z nasledovných udalostí:
a)
omeškanie s plnením Predmetu plnenia, resp. jeho
časti, o viac ako 30 (tridsať) dní, alebo dosiahnutie
maximálnej výšky zmluvných pokút za omeškanie,
b)
neodstránenie Vád v dohodnutej alebo stanovenej
lehote v zmysle Zmluvy,
c)
menej závažné porušenie alebo zanedbanie povinností
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d)
e)
f)
g)

h)
i)

Dodávateľa, ak Dodávateľ nevykoná nápravu
porušenia alebo zanedbania v primeranom čase, ktorý
mu SES ENERGY stanovil,
nevystavenie a nepredloženie bankových záruk
v dohodnutom termíne, ak boli v Zmluve dohodnuté,
nevystavenie a nepredloženie poistných zmlúv
v dohodnutom termíne,
podstatné alebo opakované porušenie Aplikovateľných
zákonov,
Dodávateľ sa dostane do platobnej neschopnosti,
alebo ak sa podľa odôvodneného názoru SES ENERGY
Dodávateľ dostane do situácie kedy nebude môcť
riadne a/alebo včas plniť svoje povinnosti,
je začaté voči Dodávateľovi konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, likvidácia alebo iné konanie
s obdobným účinkom,
porušenie
povinností Dodávateľa
podstatným
spôsobom, tzn. také porušenie Zmluvy, kedy Strana
porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy
alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať
s prihliadnutím na Účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej
obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva
uzavretá, že druhá Strana nebude mať záujem na
plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.

Pri výskyte niektorej z udalostí uvedených v tomto bode,
dôjde k ukončeniu Zmluvy alebo jej časti dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od Zmluvy Dodávateľovi. V prípade,
ak bola v oznámení stanovená primeraná lehota na nápravu,
Zmluva alebo jej časť sa ukončí márnym uplynutím tejto
lehoty, t.j. ak Dodávateľ v tejto lehote nezačne alebo
nevykoná nápravu podľa predchádzajúcej vety. SES ENERGY
je v prípade takéhoto odstúpenia oprávnený ponechať si
dodaný Predmet plnenia alebo jeho časť. Neponechanú časť
Predmetu plnenia je Dodávateľ povinný prevziať a odstrániť
z miesta, kde sa nachádza do 30 (tridsať) dní od obdržania
rozhodnutia SES ENERGY alebo v inej lehote stanovenej SES
ENERGY. SES ENERGY bez ujmy na iných právach alebo
nápravných prostriedkoch môže potom dokončiť sám alebo
pomocou tretej strany celý rozsah prác a dodávok
Dodávateľa alebo ich časť, ktoré bude SES ENERGY
považovať za potrebné pre dokončenie rozsahu prác
a dodávok Dodávateľa na náklady Dodávateľa.
20.2.

SES ENERGY je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj na základe
rozhodnutia SES ENERGY.

20.3.

SES ENERGY je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade,
ak dôsledky vyššej moci pretrvávajú dlhšie ako 1 (jeden)
mesiac.

20.4.

Ak bude Zmluva ukončená zo strany SES ENERGY z dôvodu
podľa bodu 20.1., Dodávateľ neobdrží už žiadnu ďalšiu
platbu až do splnenia Predmetu plnenia buď SES ENERGY
alebo inou stranou, ak sa SES ENERGY rozhodne pre takéto
dokončenie. Po splnení Predmetu plnenia SES ENERGY alebo
treťou stranou, bude Dodávateľovi zaplatená neuhradená
zmluvná cena dokončených a zo strany SES ENERGY
prevzatých a ponechaných prác a dodávok po odpočítaní
všetkých nákladov a škôd vzniknutých SES ENERGY v
dôsledku porušenia podmienok Zmluvy Dodávateľom,
zahrňujúcich aj náklady na dokončenie Predmetu plnenia
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vrátane aplikovateľných zmluvných pokút. V prípade, že
uvedené náklady, škody a zmluvné pokuty budú prevyšovať
neuhradenú zmluvnú cenu dokončených a SES ENERGY
prevzatých prác a dodávok, Dodávateľ sa príslušný rozdiel
zaväzuje uhradiť SES ENERGY do 30 (tridsiatich) dní od
vystavenia príslušnej faktúry.
20.5.

Ak sa SES ENERGY rozhodne nedokončiť Predmet plnenia,
má voči Dodávateľovi nárok na úhradu všetkých nákladov
a škôd vzniknutých SES ENERGY v dôsledku porušenia
podmienok Zmluvy Dodávateľom, a aplikovateľných
zmluvných pokút.

20.6.

Ukončenie
Zmluvy
zo
strany
Dodávateľa:
Dodávateľ môže ukončiť Zmluvu formou odstúpenia, ak SES
ENERGY preukázateľne poruší Zmluvu nasledovným
spôsobom:
a) neoprávnené odmietnutie, zlyhanie alebo neschopnosť
platiť Dodávateľovi dohodnuté čiastky presahujúce
10% (desať percent) zmluvnej ceny bez opodstatnenej
príčiny v lehote dlhšej ako 180 (stoosemdesiat) dní po
lehote splatnosti, alebo
b) podstatné porušenie Aplikovateľných zákonov,
c) omeškanie SES ENERGY s dohodnutým protiplnením
o viac ako 60 (šesťdesiat) dní z dôvodov výlučne na
strane SES ENERGY.
Ak SES ENERGY nezačne a/alebo neprevedie nápravu svojej
porušenej povinnosti ani v dodatočnej primeranej časovej
lehote dohodnutej s Dodávateľom, Dodávateľ, bez ujmy na
iných právach alebo nápravných prostriedkoch, môže
odstúpiť od Zmluvy.

20.7.

Ak je Zmluva ukončená zo strany Dodávateľa podľa bodu
20.6., alebo zo strany SES ENERGY podľa bodu 20.2.
a 20.3., SES ENERGY zaplatí Dodávateľovi sumu dlžnú za
ponechaný Predmet plnenia alebo jeho časť splnenú pred
dátumom účinnosti ukončenia Zmluvy a náklady spojené s
týmto ukončením, tak ako budú dohodnuté Stranami.

20.8.

Bez ohľadu na dôvod ukončenia Zmluvy alebo Stranu, ktorá
ukončila Zmluvu, celková suma zaplatená Dodávateľovi
nepresiahne dohodnutú zmluvnú cenu, redukovanú o sumu
už vykonaných platieb, sankcií alebo zrážok vzniknutých v
súvislosti s inými ustanoveniami Zmluvy.

20.9.

Zaplatenie nákladov Dodávateľa zo strany SES ENERGY
podľa bodov 20.7. a 20.8. sa považuje za úplné a konečné
odškodnenie Dodávateľa zo strany SES ENERGY za
ukončenie Zmluvy.

20.10.

Bez ohľadu na dôvod ukončenia Zmluvy alebo Stranu, ktorá
sa rozhodla ukončiť Zmluvu, ak dôjde k jej ukončeniu,
Dodávateľ, pokiaľ nebude SES ENERGY inštruovaný inak,
vykoná nasledovné kroky:
20.10.1. okamžite zastaví všetky práce; okrem prác
pozastavenie ktorých by mohlo spôsobiť
bezprostredný vznik škody na Predmete plnenia,
20.10.2. zredukuje svoj personál, služby a nesplnené
záväzky za účelom minimalizácie nákladov na
ukončenie,
20.10.3. ukončí všetky nesplnené objednávky vo vzťahu k
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20.10.4.
20.10.5.

20.11.

Subdodávateľom a subdodávateľské zmluvy,
vyrovná všetky záväzky a nároky vzniknuté v
súvislosti
s
ukončením
objednávok
a
subdodávateľských zmlúv,
prevedie vlastnícke právo k Predmetu plnenia
alebo jeho časti na SES ENERGY a odovzdá SES
ENERGY úplne alebo čiastočne ukončený Predmet
plnenia a naň vzťahujúce sa oprávnenia, vrátane,
nie však výlučne, k materiálom, zariadeniam,
súčiastkam, príslušenstvu, dokumentácii
a
informáciám.

V prípade odstúpenia od Zmluvy pred riadnym splnením
Predmetu plnenia, záručná doba uvedená v bode 18.2.
alebo v Zmluve začne pre prevzaté práce a dodávky plynúť
dňom prevzatia poslednej časti takýchto prác a dodávok,
resp. dňom doručenia oznámenia o odstúpení, podľa toho,
čo nastane neskôr.

20.13.

Odstúpením od Zmluvy nezanikajú nasledovné práva
a povinnosti zo Zmluvy:
a) právo na náhradu spôsobenej škody;
b) právo na zmluvné alebo zákonné pokuty a sankcie a
úroky z omeškania;
c) práva a povinnosti z vystavených bankových záruk, zo
zmenky alebo záručného vyhlásenia;
d) práva a povinnosti v zmysle článkov „Záruka a záručná
doba“ a „Zodpovednosť za Vady“ Zmluvy;
e) právo SES ENERGY na dohodnuté zádržné;
f) právo na úhradu nákladov, na ktoré má SES ENERGY
nárok v zmysle Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka ani zmluvných
ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi
Stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle
Strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
ukončení Zmluvy.

21.

Zodpovednosť

21.1.

Zodpovednosť každej Strany za smrť alebo úraz
ktorejkoľvek osoby, alebo za škodu alebo stratu na majetku
tretej strany sa bude riadiť príslušným Aplikovateľným
zákonom. Zodpovedná Strana odškodní a ochráni druhú
Stranu voči všetkým nárokom takých osôb a/alebo tretích
strán a voči všetkým stratám akéhokoľvek druhu z nich
vyplývajúcich v rozsahu zodpovednosti zodpovednej Strany
voči takýmto osobám a/alebo tretím stranám podľa
príslušného Aplikovateľného zákona.

21.2.

a) Zodpovednosť za stratu alebo škodu pri produkcii, ušlý
zisk a akúkoľvek inú nepriamu alebo následnú škodu sa
vylučuje,
b) Nároky na náhradu škody (s výnimkou akejkoľvek
zmluvnej pokuty) budú úhrnne obmedzené do výšky
celkovej zmluvnej ceny, bod 9.2.2. VP tým nie je
dotknutý. Zodpovednosť Dodávateľa nebude znížená
o akékoľvek výťažky z poistenia obdržané Dodávateľom,
alebo SES ENERGY alebo treťou osobou, bez ohľadu na
to, či je takéto poistenie vyžadované podľa Zmluvy
alebo nie.

Ak ktorákoľvek Strana ukončí Zmluvu a SES ENERGY
nevyužije svoje právo ponechať si ukončený Predmet
plnenia alebo jeho časť, potom Strana, ktorá pred
odstúpením od Zmluvy prijala plnenie od druhej Strany, toto
plnenie vráti. Pri peňažnom záväzku sa plnenie vracia spolu
s úrokmi vo výške 0,03 % (nula celá tri stotiny percenta)
z takého peňažného plnenia za každý deň od jeho zaplatenia
až do jeho vrátenia druhej Strane.

20.12.

20.14.

zodpovednosť je obmedzená nasledovne:

Každá Strana bude zodpovedať voči druhej Strane za stratu
a/alebo škodu spôsobenú porušením Zmluvy, úmyselným
poškodením alebo iným protiprávnym konaním alebo
zanedbaním na strane zodpovednej Strany. Uvedená
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Hore uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na škody alebo
straty:
(i) spôsobené úmyselne, alebo hrubou nedbalosťou na
strane zodpovednej Strany,
(ii) spôsobené porušením povinností uvedených v článku
„Práva duševného vlastníctva“ a „Ochrana a použitie
dokumentov a informácií“,
(iii) na životnom prostredí alebo vzniknuté porušením
daňových povinností Dodávateľom,
(iv) v rozsahu, v akom je takéto obmedzenie zakázané
podľa Aplikovateľných zákonov,
(v) spôsobené smrťou alebo úrazom v zmysle bodu
21.1.,
(vi) do výšky výťažkov z poistenia získaných na základe
poistných zmlúv uzavretých Dodávateľom alebo jeho
Subdodávateľom, ktorý škodu spôsobil,
(vii) na ktorých náhradu je Dodávateľ alebo Subdodávateľ,
ktorý škodu spôsobil, povinný podľa zmluvy s treťou
stranou alebo podľa Aplikovateľných zákonov.
21.3.

Fyzické poškodenie akýchkoľvek predmetov, objektov,
zariadení alebo stavieb spôsobené Vadou Predmetu plnenia
sa nebude považovať za nepriamu alebo následnú škodu.

21.4.

Vo všetkých prípadoch Strana namietajúca porušenie Zmluvy
alebo iné protiprávne konanie bude mať povinnosť prijať
všetky primerané opatrenia pre minimalizovanie straty alebo
škody, ktoré nastali alebo môžu nastať.

22.

Zmluvné pokuty

22.1.

Ak Dodávateľ nedodrží ktorýkoľvek termín plnenia hmotnej
dodávky a/alebo služby, práce, dohodnutý v Zmluve tým, že
nesplnil riadne a/alebo včas, je SES ENERGY oprávnený
vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 %
(nula celá dve desatiny percenta) z celkovej zmluvnej ceny
Predmetu plnenia za každý začatý deň omeškania.

22.2.

Ak Dodávateľ nedodrží termín plnenia (odovzdania)
akejkoľvek dokumentácie dohodnutý v Zmluve a/alebo
ustanovený vo VP tým, že nesplnil riadne a/alebo včas, je
SES ENERGY oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,2 % (nula celá dve desatiny percenta)
z celkovej zmluvnej ceny Predmetu plnenia za každý začatý
deň omeškania, ak nie je v Zmluve alebo VP výslovne
dohodnutá iná osobitná zmluvná pokuta pre konkrétnu
dokumentáciu. Za dokumentáciu v zmysle tohto bodu sa
považuje akákoľvek dokumentácia v zmysle Zmluvy alebo
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VP.
22.3.

V prípade nevyjadrenia sa Dodávateľa k reklamácii do 5
(piatich) dní od jej oznámenia, je SES ENERGY oprávnený
vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR
(päťsto eur) za každý začatý deň až do jeho písomného
vyjadrenia. Ustanovenia bodu 19.6. tým nie sú dotknuté.

22.4.

V prípade neodstránenia reklamovanej Vady alebo
nedorobku Dodávateľom v lehote podľa bodu 19.6. VP, je
SES ENERGY oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,2 % (nula celá dve desatiny percenta) z
celkovej zmluvnej ceny Predmetu plnenia, za každý začatý
deň omeškania.

23.4.

Tá Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná
oznámiť a hodnovernými dokladmi preukázať druhej Strane
neodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní
listom, faxom alebo telegraficky vznik okolností vyššej moci.

23.5.

Dodávateľ sa zároveň zaväzuje urobiť všetky nevyhnutné
zásahy a opatrenia na ochranu Predmetu plnenia a aby sa
zabránilo ďalším škodám.

23.6.

V prípade, ak si Dodávateľ nesplní povinnosti uvedené
v tomto článku nebude Dodávateľ zbavený zodpovednosti za
omeškanie alebo
nesplnenie zmluvných povinností
v dôsledku okolností vyššej moci.

24.

Práva duševného vlastníctva

24.1.

V prípade omeškania Dodávateľa s úhradou zmluvnej pokuty
má SES ENERGY nárok uplatniť si voči Dodávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,03 % (nula celá tri stotiny percenta)
z nezaplatenej zmluvnej pokuty za každý deň omeškania.
Úroky z omeškania z nezaplatenej zmluvnej pokuty sú
splatné v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia ich
vyúčtovania Dodávateľovi.

Dodávateľ sa zaväzuje chrániť SES ENERGY pred nárokmi
tretích osôb a odškodniť ho za všetky nároky a požiadavky
vzniknuté porušením práv duševného vlastníctva, najmä
autorských práv a priemyselných práv (patenty, úžitkové
vzory, technické riešenia, dizajny, práva na označenia
tovarov a služieb, ochranné známky a pod.), alebo
ostatných chránených práv tretích osôb, najmä v súvislosti
s obchodným menom, hmotnými dodávkami, inžinieringom,
službami, prácami a materiálmi použitými pri plnení Zmluvy
(ďalej spolu ako „práva duševného vlastníctva“).

24.2.

Uplatnenie zmluvných pokút zo strany SES ENERGY
neoprávňuje Dodávateľa zanedbať svoje povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy a rovnako nevylučuje nárok SES
ENERGY na náhradu škody spôsobenej Dodávateľom
súbežne s nárokom SES ENERGY na zmluvnú pokutu ani iné
nároky SES ENERGY podľa Zmluvy.

Ak Dodávateľ poruší práva duševného vlastníctva uvedené
v tomto článku, bezodkladne na základe žiadosti SES
ENERGY zabezpečí pre SES ENERGY všetky práva potrebné
k využívaniu Predmetu plnenia, alebo na základe súhlasu
SES ENERGY nahradí Predmet plnenia alebo jeho časť takým
plnením, ktorým nedôjde k porušeniu uvedených práv.

24.3.

Dodávateľ bezplatne prevedie na SES ENERGY právo bez
obmedzenia používať Predmet plnenia alebo jeho časť
chránenú právom duševného vlastníctva. Právo používať
Predmet plnenia zahrňuje aj právo robiť na Predmete
plnenia alebo jeho časti chránenej právom duševného
vlastníctva zmeny alebo opravy, ako aj ďalej poskytnúť
rovnaké práva tretím osobám. SES ENERGY bude mať právo
postúpiť tretím stranám tieto práva alebo dokumenty, za
účelom vyhotovenia náhradných častí a vykonania opravy,
ako aj používania Predmetu plnenia.

25.

Ochrana a použitie dokumentov a informácií

22.5.

Celková výška zmluvnej pokuty za omeškanie vyúčtovanej zo
strany SES ENERGY nesmie presiahnuť 15% (pätnásť
percent) celkovej zmluvnej ceny.

22.6.

Zmluvné pokuty sú splatné v lehote do 30 (tridsiatich) dní
odo dňa doručenia ich vyúčtovania Dodávateľovi a budú sa
považovať za uhradené pripísaním peňažných prostriedkov
vo výške zmluvnej pokuty na účet SES ENERGY. SES
ENERGY má tiež právo započítať vyúčtovanú zmluvnú
pokutu s vyúčtovanou zmluvnou cenou, resp. jej časťou.

22.7.

22.8.

23.

Vyššia moc

23.1.

Strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné
neplnenie zmluvných povinností podľa Zmluvy v prípade, že
dôvodom tohto neplnenia sú okolnosti vyššej moci. Pokiaľ
táto vyššia moc netrvá dlhšie ako 1 (jeden) mesiac, predlžuje
sa plnenie záväzku o dobu trvania okolností vyššej moci.
V prípade trvania okolností vyššej moci dlhšie ako 1 (jeden)
mesiac, SES ENERGY má právo postupovať v súlade
s článkom „Ukončenie Zmluvy“.

23.2.

Za okolnosti vyššej moci budú považované mimoriadne
okolnosti, ktoré nastali nezávisle na vôli Strán a bránia trvale
alebo dočasne v plnení Zmluvou stanovených povinností
a tieto okolnosti nastali po uzatvorení Zmluvy a nemohli byť
povinnou Stranou odvrátené alebo prekonané ani pri
vynaložení všetkého úsilia a opatrení, ktoré je možné od
Strany požadovať a v dobe uzatvorenia Zmluvy nemohli byť
predvídané ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

23.3.

teroristický čin, mobilizácia, generálne štrajky, živelné
pohromy a prírodné katastrofy. Nedostatok pracovných síl,
finančných prostriedkov alebo materiálu a surovín u
Dodávateľa alebo jeho Subdodávateľov sa nepovažujú za
prípady vyššej moci, pokiaľ k nim nedošlo priamo a
bezprostredne následkom vyššej moci.

Za okolnosti vyššej moci budú považované najmä: vojna,
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Používanie dokumentov SES ENERGY Dodávateľom
25.1.
SES ENERGY si ponechá autorské práva, priemyselné práva
a ďalšie práva duševného vlastníctva k dokumentom
vyhotovených SES ENERGY. Dodávateľ môže, na vlastné
náklady, kopírovať, používať a prijímať tieto dokumenty len
pre účely plnenia Zmluvy.
25.2.

Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky obchodné a technické
informácie vrátane špecifikácií, plánov, výkresov, vzorcov
a pod., ako aj iné informácie a materiály obdržané od SES
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ENERGY alebo informácie, ktoré Dodávateľ o SES ENERGY
získa počas realizácie Predmetu plnenia (pre účel tohto
článku ďalej ako „informácie“), bude udržiavať v tajnosti,
nevyužije ich ku svojmu finančnému alebo inému prospechu
ani v prospech tretej osoby, nesprístupní ich tretím stranám
bez predchádzajúceho písomného súhlasu SES ENERGY
a nepoužije tieto informácie k iným účelom ako k plneniu
Zmluvy.

skončení Zmluvy.
26.

Postúpenie

26.1.

Dodávateľ nie je oprávnený previesť/postúpiť na tretiu
osobu úplne alebo sčasti svoje peňažné pohľadávky, alebo
akékoľvek iné práva, alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy
bez predchádzajúceho písomného súhlasu SES ENERGY.
Prevedenie/postúpenie peňažnej pohľadávky, či iného práva
alebo povinnosti zo Zmluvy bez predchádzajúceho
písomného súhlasu SES ENERGY má za následok neplatnosť
tohto právneho úkonu. Toto ustanovenie sa však nemá
chápať ako ustanovenie zakazujúce nákup subdodávok
v rámci bežného obchodného styku.

26.2.

Dodávateľ je oprávnený zriadiť záložné právo v prospech
tretej osoby k veci, právu, či inej majetkovej hodnote, ktoré
vznikli alebo vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti so
Zmluvou, len s predchádzajúcim písomným súhlasom SES
ENERGY ku zriadeniu konkrétneho záložného práva. Súhlas
SES ENERGY nebude bezdôvodne odoprený, ak je záložné
právo potrebné na zabezpečenie financovania alebo
bankových záruk v zmysle Zmluvy.

25.3.

Povinnosť utajenia sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým
informácie poskytol Dodávateľ so súhlasom SES ENERGY
a Dodávateľ zodpovedá za to, že takéto osoby budú
písomne zaviazané k tejto povinnosti utajenia minimálne
v rovnakom rozsahu ako on sám.

25.4.

Dodávateľ je oprávnený bez súhlasu SES ENERGY poskytnúť
Kompetentným orgánom v nevyhnutnom rozsahu tie
informácie, ktoré pre Účel Zmluvy budú vyžadované
v zmysle Aplikovateľného zákona.

25.5.

Z povinnosti utajovania informácií sú vylúčené nasledovné
informácie:
(i.) informácie, ktoré sú alebo sa už stali verejne známe
bez porušenia povinnosti o utajení,
(ii.) informácie, ktoré už boli v držbe prijímajúcej Strany
pred ich získaním od druhej Strany,
(iii.) informácie, ktoré prijímajúca Strana zákonným
spôsobom obdržala od tretej strany bez záväzku
utajenia.

26.3.

V prípade, že Dodávateľ poruší niektorú z povinností, ktoré
sú uvedené v tomto článku, je SES ENERGY oprávnený
vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100%
(sto percent) zmluvnej ceny za každé jednotlivé porušenie.

25.6.

Všetky informácie zostávajú majetkom poskytujúcej Strany.

27.

Rozhodné právo a rozhodovanie sporov

25.7.

Do 90 (deväťdesiatich) dní po splnení záväzkov zo Zmluvy sa
prijímajúca Strana, v súlade s požiadavkami poskytujúcej
Strany, zaväzuje na svoje náklady vrátiť všetky informácie
ktoré prijala od poskytujúcej Strany, ich kópie ako aj tie ktoré
uložila elektronicky, resp. ich odstrániť.

27.1.

Ak Zmluva neupravuje bližšie práva a povinnosti Strán,
a v prípade, ak je Dodávateľ osobou registrovanou podľa
práva Slovenskej alebo Českej republiky spravujú sa vzťahy
medzi Stranami hmotným právom Slovenskej republiky.
V prípade, ak je Dodávateľ osobou registrovanou podľa
práva iného ako práva Slovenskej alebo Českej republiky
spravujú sa vzťahy medzi Stranami hmotným právom
Rakúskej republiky.

27.2.

Strany prehlasujú, že vylučujú aplikáciu Dohovoru OSN
o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 11. apríla
1980 na ich právny vzťah založený Zmluvou.

27.3.

Strany vynaložia všetko úsilie, aby priateľsky priamym
neformálnym rokovaním vyriešili dohodou akékoľvek
nezhody alebo spory vzniknuté medzi nimi v súvislosti so
Zmluvou.

27.4.

Pokiaľ do 30 (tridsiatich) dní od písomného zahájenia
neformálnych rokovaní nedosiahnu Strany písomnú dohodu
ohľadom riešenia sporných záležitostí vyplývajúcich zo
Zmluvy, môže ktorákoľvek zo Strán iniciovať súdne konanie
na príslušnom súde.
V prípade, ak je Dodávateľ osobou registrovanou podľa
práva Slovenskej alebo Českej republiky budú všetky spory,
ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť,
výklad alebo zrušenie, riešené pred Rozhodcovským súdom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave
podľa jeho základných vnútorných predpisov. Strany sa
podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre

Používanie dokumentov Dodávateľa SES ENERGY
25.8.
Dodávateľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva
vyplývajúce z duševného vlastníctva k dokumentom
Dodávateľa. Zároveň Dodávateľ podpisom Zmluvy poskytol
SES ENERGY zdarma časovo neobmedzenú, prenosnú,
neexkluzívnu
licenciu pre kopírovanie a užívanie
dokumentov Dodávateľa, vrátane zhotovovania a užívania
ich modifikácií. Táto licencia bude:
a) platiť po celú dobu skutočnej alebo očakávanej (podľa
toho, ktorá je dlhšia) životnosti príslušnej časti Predmetu
plnenia,
b) oprávňovať ktorúkoľvek osobu platne užívajúcu alebo
vlastniacu príslušnú časť Predmetu plnenia ku
kopírovaniu a používaniu dokumentov Dodávateľa pre
účely užívania, kompletizácie, prevádzky, údržby, úprav,
opráv a demolácií Predmetu plnenia, a
c) v prípade dokumentov Dodávateľa, ktoré sú vo forme
počítačových programov (softvéru a pod.), dovoľovať
ich používanie na ktoromkoľvek počítači používanom pre
účely Predmetu plnenia.
25.9.

Záväzky Dodávateľa týkajúce sa ochrany a použitia
dokumentov a informácií v zmysle článku 25 trvajú aj po
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ne záväzné. Uvedené spory bude rozhodovať jeden
rozhodca vymenovaný podľa jeho základných vnútorných
predpisov. Jazykom arbitráže bude slovenský jazyk.
V prípade, ak je Dodávateľ osobou registrovanou podľa
práva iného ako práva Slovenskej alebo Českej republiky
budú všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením
Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie
s konečnou platnosťou riešené podľa arbitrážnych pravidiel
Medzinárodného
arbitrážneho
súdu
Medzinárodnej
obchodnej komory (ICC) jedným rozhodcom vymenovaným
v súlade s uvedenými pravidlami. Miestom konania arbitráže
bude Viedeň, Rakúska republika. Procesné právo miesta
arbitráže sa bude uplatňovať pokiaľ uvedené pravidlá mlčia.
Jazykom arbitráže bude angličtina.
27.6.

Počas prebiehajúceho riešenia sporov a rozhodcovského
konania je Dodávateľ povinný pokračovať v plnení svojich
povinností podľa Zmluvy, pokiaľ nedôjde k prerušeniu
plnenia v zmysle článku „Prerušenie a pozastavenie plnenia“.

28.

Komunikácia

28.1.

Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akékoľvek oznámenie
alebo iná korešpondencia, formálna komunikácia medzi
Stranami týkajúca sa Zmluvy (pre účely tohto článku ďalej
ako “Oznámenie”), musí byť urobená písomne a doručená
osobne, telegramom, poštou, kuriérom, emailom alebo
faxom na adresu príslušnej Strany uvedenú v Zmluve (pre
účely tohto článku ďalej ako “Adresát”).

28.2.

Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené alebo Stranami
písomne dohodnuté inak:
a)
Oznámenie zaslané e-mailom, telegramom alebo
faxom, ktorým by malo byť akékoľvek právo,
nárok alebo povinnosť ktorejkoľvek Strany
stanovené,
uplatnené,
uznané,
potvrdené,
upravené, zmenené, určené, zrieknuté sa alebo
zrušené, musí byť potvrdené oznamujúcou
Stranou do 7 (siedmich) dní od odoslania
Oznámenia, zaslaním písomného vyhotovenia
Oznámenia kuriérom alebo doporučenou poštou,
kde akékoľvek Oznámenie zaslané týmto
spôsobom sa bude považovať za doručené v deň
odoslania príslušného e-mailu, telegramu alebo
faxu.
b)
Oznámenie zaslané doporučenou poštou alebo
kuriérom sa bude považovať za:
(i) odoslané v deň uvedený na poštovej pečiatke
(v prípade doručenia doporučenou poštou)
alebo v deň prevzatia Oznámenia kuriérom (v
prípade doručenia kuriérom); a
(ii) doručené Adresátovi v okamihu, keď Adresát
toto Oznámenie prevezme alebo v prípade, ak
Adresát
odmietne
prijatie
Oznámenia
odovzdávaného osobne alebo jeho doručenie
inak úmyselne znemožní alebo ak držiteľ
poštovej licencie Oznámenie zaslané na
adresu
Adresáta
vráti
odosielateľovi
z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručenú,
nastanú účinky právneho úkonu, ktorý je
obsahom Oznámenia, okamihom, kedy
Adresát prijatie Oznámenia odmietne alebo
jeho doručenie inak úmyselne znemožní,
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alebo dňom, kedy držiteľ poštovej licencie
nedoručené Oznámenie vráti odosielateľovi.
Písomné Oznámenie doručené Adresátovi osobne
sa bude považovať za doručené v deň
preukázateľného
odovzdania
Oznámenia
Adresátovi, alebo v deň, kedy Adresát
bezdôvodne odmietol Oznámenie prevziať.

28.3.

Akékoľvek schválenie, potvrdenie, súhlas atď. nebudú
Stranami bez rozumného dôvodu odmietnuté či zadržované.

29.

Záverečné ustanovenia

29.1.

Dodávateľ súhlasí s tým, aby v prípade požiadavky SES
ENERGY boli postúpené všetky práva a povinnosti SES
ENERGY z tejto Zmluvy , resp. ich časť určená SES ENERGY,
na tretiu osobu.

29.2.

Počas trvania Zmluvy je Dodávateľ povinný oznámiť SES
ENERGY zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla,
miesta podnikania, predmetu činnosti a štatutárnych
orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím
osobám.

29.3.

V prípade hroziaceho alebo začatého exekučného konania,
konkurzného konania na majetok spoločnosti, v prípade
podaného návrhu na reštrukturalizáciu, začatia likvidácie
alebo iných obdobných konaní, je Dodávateľ povinný
o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť SES ENERGY
bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne
upovedomiť SES ENERGY o zmenách vo svojich vlastníckych
pomeroch.

29.4.

Dodávateľ prehlasuje, že k dátumu podpísania Zmluvy mu
nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by mu bránila v riadnom
a včasnom plnení jeho povinností v zmysle Zmluvy.

29.5.

Dodávateľ prehlasuje, že je riadne založenou spoločnosťou,
platne existujúcou v súlade so zákonmi podľa miesta
registrácie.

29.6.

Dodávateľ prehlasuje, že riadne a platne podpísal Zmluvu a
Zmluva predstavuje právny, platný a záväzný záväzok
vymáhateľný voči nemu v súlade s jej podmienkami
a podmienkami Aplikovateľných zákonov.

29.7.

Vzdanie sa jednej zo Strán svojich práv a nárokov
vyplývajúcich z neplnenia alebo porušenia ustanovenia
Zmluvy druhou Stranou nevyvolá alebo nebude chápané ako
vyvolávajúce vzdanie sa akéhokoľvek iného práva alebo
nároku z dôvodu neplnenia alebo porušenia. Žiadne
zrieknutie sa nie je pre Stranu záväzné, pokiaľ nie je
písomné a riadne podpísané zriekajúcou sa Stranou.

29.8.

SES ENERGY si môže uspokojiť ktorýkoľvek nárok na
peňažné plnenie voči Dodávateľovi, ktorý SES ENERGY môže
mať v súvislosti so Zmluvou formou započítania, zadržaním
primeranej peňažnej sumy splatnej pre Dodávateľa,
uplatnením si práva z bankovej záruky alebo zmenky alebo
inej formy zabezpečenia. Dodávateľ nie je oprávnený
vykonávať krížové zápočty proti pohľadávkam SES ENERGY
z iných zmluvných vzťahov ako Zmluva ani vykonávať
jednostranné zápočty.
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a jej Príloh.
29.9.

Jazyk Zmluvy určuje Zmluva. Tento jazyk sa bude používať
pri celej korešpondencii a rokovaniach. Pokiaľ v Zmluve
výslovne nie je uvedený jazyk Zmluvy, jazykom Zmluvy je
jazyk, v ktorom je Zmluva napísaná. Skutočnosť, že
ktorákoľvek Príloha bude v inom jazyku, ako je jazyk
samotnej Zmluvy v žiadnom prípade nespôsobuje neplatnosť
Zmluvy alebo tejto Prílohy pre Dodávateľa a Zmluva a
takáto Príloha je v plnom rozsahu záväzná pre Dodávateľa.
V prípade, ak ktorákoľvek Príloha bude v inom jazyku
v akom je samotná Zmluva a Dodávateľ pre účel vykonania
Predmetu plnenia potrebuje preklad Prílohy do jazyka
Zmluvy a/alebo do akéhokoľvek iného jazyka, Dodávateľ
zabezpečí
takýto
preklad
na
vlastné
náklady
a zodpovednosť.
Avšak pre zabránenie akýmkoľvek
pochybnostiam takýto preklad bude slúžiť len pre interné
účely Dodávateľa, nebude záväzný pre SES ENERGY a pre
vykonanie Predmetu plnenia v súlade so Zmluvou.
Dodávateľ má vyššie uvedenú povinnosť zabezpečiť preklad
aj v prípade ak takýto preklad požaduje SES ENERGY.
Potreba zabezpečenia akýchkoľvek prekladov Zmluvy a jej
Príloh Dodávateľom nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za
riadne a včasné plnenie Zmluvy. Dodávateľ ručí za úplnosť,
správnosť a presnosť prekladu a zaväzuje sa nahradiť
akúkoľvek škodu spôsobenú nesprávnym prekladom.

29.10.

Zmluva sa uzatvára v 2 (dvoch) vyhotoveniach, pričom
každé z nich má platnosť originálu. Každá Strana obdrží po
1 (jednom) vyhotovení.

29.11.

Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba písomnými a
číslovanými
dodatkami
podpísanými
oprávnenými
zástupcami oboch Strán.

29.12.

Pokiaľ akákoľvek časť Zmluvy bude na základe zmeny
právnych predpisov prehlásená za neplatnú a/alebo
neúčinnú, ďalšie ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti.
Strany sú povinné uviesť časti Zmluvy prehlásené za
neplatné do súladu s platnými právnymi predpismi bez
zbytočného odkladu.

29.13.

Strany prehlasujú, že sú vzájomne viazané len textom
Zmluvy. Všetky predchádzajúce dohovory, korešpondencia,
dohody Strán, prehlásenia, uistenia, prísľuby SES ENERGY
voči Dodávateľovi, či už ústne alebo písomné ohľadne
Predmetu plnenia, pokiaľ sa výslovne nestali súčasťou
Zmluvy, sa podpisom Zmluvy stávajú neplatnými,
nahrádzajú sa Zmluvou a nebude sa na ne akýmkoľvek
spôsobom prihliadať.

29.14.

Strany sú prejavom svojej vôle viazané až do splnenia
všetkých svojich zmluvných povinností a Účelu Zmluvy.
Zmluva je záväzná i pre prípadných právnych nástupcov
Strán.

29.15.

Návrh Zmluvy je do doby jeho prijatia odvolateľný.

29.16.

Strany prehlasujú, že si Zmluvu vrátane jej Príloh pred
podpisom Zmluvy prečítali ich obsahu porozumeli, že
Zmluvu uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej
vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné. Svojimi
podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť Zmluvy
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29.17.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu
oboma Stranami.
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