SES ENERGY, a.s.
Všeobecné podmienky pre kontrolnú činnosť platné od 1.3.2013
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Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné podmienky pre kontrolnú činnosť (ďalej v skratke ako „VPK“) platia pre všetky zmluvy alebo objednávky majúce
charakter zmlúv o kontrolnej činnosti (ďalej aj ako „zmluva“ alebo ako „objednávka“), v ktorých spoločnosť SES ENERGY, a.s.
(ďalej len „SES ENERGY“) vystupuje ako objednávateľ kontroly a v ktorých boli VPK prehlásené za ich nedeliteľnú súčasť.
Akékoľvek obchodné alebo iné podmienky vykonávateľa kontroly (ďalej len ako „vykonávateľ“) sa pre zmluvný vzťah založený
objednávkou, ktorej súčasťou sú tieto VPK, nepoužijú, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne písomne dohodnuté
inak. VPK sú obvykle priložené k objednávke. V prípade, ak VPK boli prehlásené za nedeliteľnú súčasť objednávky alebo sa na ne
objednávka odvoláva, avšak nie sú priložené k objednávke, sú pre vykonávateľa v plnom rozsahu záväzné VPK v znení
uverejnenom na internetovej stránke SES ENERGY: www.sesenergy.sk platné v čase vystavenia objednávky.
SES ENERGY vystaví na vykonávateľa objednávku iba na svojich formulároch. Vykonávateľ je povinný vrátiť objednávku
písomne akceptovanú oprávnenou osobou vykonávateľa na adresu SES ENERGY do 14 dní od jej doručenia. Objednávku je
možno zo strany SES ENERGY odvolať aj počas lehoty, ktorá je určená na prijatie objednávky. Odvolanie ako aj zrušenie
objednávky sa považuje za doručené pre slovenské osoby najneskôr do 3 dní a pre zahraničné osoby najneskôr do 7 dní odo dňa
jeho odoslania vykonávateľovi. V prípade, ak nedôjde zo strany vykonávateľa k písomnej akceptácii objednávky a napriek tomu
dôjde k akémukoľvek plneniu ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s vystavenou objednávkou a zároveň k prijatiu takéhoto
plnenia druhou stranou, bude sa objednávka považovať za odsúhlasenú oboma zmluvnými stranami, a to ku dňu uskutočnenia
príslušného plnenia, okrem prípadu, ak dôjde k odvolaniu alebo zrušeniu objednávky zo strany SES ENERGY pred uskutočnením
akéhokoľvek plnenia SES ENERGY alebo vykonávateľa. Úplným a bezvýhradným akceptovaním objednávky, za ktoré sa považuje
aj uskutočnenie príslušného plnenia, vzniká zmluva, ktorej podmienky sú stanovené objednávkou a VPK.
Tieto VPK sa nepoužijú v prípade, ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená pre príslušnú kontrolnú činnosť samostatná
Rámcová zmluva, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
V prípade, ak ustanovenia týchto VPK sú v rozpore s ustanoveniami objednávky, ktorej sú súčasťou, platí ako rozhodujúci text
objednávky. VPK majú prednosť pred prílohami objednávky. Ak sa objednávka odvoláva na ponuku vykonávateľa, musí táto
ponuka tvoriť prílohu objednávky, v opačnom prípade sa odvolávka na ponuku vykonávateľa v objednávke považuje za neplatnú.
Vykonanie predmetu plnenia
Predmet plnenia bude vykonaný v súlade so zmluvou, VPK, platnými právnymi predpismi, platnými technickými normami a
najnovšími poznatkami vedy a techniky. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať nestranne zistenie stavu veci, vzorky, materiálu a
podobne, ktorá je predmetom kontroly (ďalej len ako „vec“) alebo overenie výsledku určitej činnosti (ďalej ako „predmet
kontroly“) a vydať o tom kontrolné osvedčenie.
Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu nestranným spôsobom a zistený stav opísať v kontrolnom osvedčení. Vykonávateľ
kontroly je povinný vykonávať kontrolu s vynaložením odbornej starostlivosti s prihliadnutím na určený spôsob kontroly, na čas,
miesto a rozsah kontroly, ako aj na stav, v akom sa nachádzal predmet kontroly v čase jej vykonávania.
Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu v rozsahu a spôsobom určeným v zmluve (aj odkazom), inak v rozsahu a spôsobom
obvyklým pri obdobných kontrolách.
Po vykonaní predmetu plnenia odovzdá vykonávateľ SES ENERGY kontrolné osvedčenie vystavené v súlade so
zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami.
Vykonávateľ je oprávnený prenechať plnenie časti predmetu plnenia tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom SES
ENERGY, pokiaľ táto tretia osoba spĺňa požiadavky systému riadenia kvality vykonávateľa a požiadavky zmluvy, VPK
a príslušných právnych predpisov.
Vykonávateľ splní svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy až riadnym vykonaním kontroly, odovzdaním veci (pokiaľ nie je medzi
stranami dohodnuté inak) a kontrolného osvedčenia SES ENERGY.
Vykonávateľ prehlasuje a zaručuje, že je subjektom oprávneným vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá je predmetom plnenia a má
všetky potrebné oprávnenia. Vykonávateľ sa zaväzuje, že dohodnutý predmet plnenia bude realizovať pomocou osôb s potrebnou
kvalifikáciou a skúsenosťami ako aj vyhovujúcim technickým vybavením.
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Termín plnenia a miesto plnenia
Termín plnenia pre vykonanie predmetu plnenia je pre zmluvné strany záväzný. Pokiaľ nie je termín plnenia uvedený v zmluve, je
vykonávateľ povinný vykonať predmet plnenia v čase určenom SES ENERGY, inak bez zbytočného odkladu po uzatvorení
zmluvy. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, je vykonávateľ povinný odovzdať SES ENERGY kontrolné osvedčenie najneskôr do
3 dní od vykonania zistenia stavu veci alebo overenia výsledku činnosti.
Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, nemôže vykonávateľ vykonať predmet plnenia ešte pred dohodnutým termínom plnenia.
Ak nie je v zmluve uvedené miesto plnenia, je miestom plnenia pre predmet plnenia, miesto kde sa vec nachádza, sídlo SES
ENERGY alebo iné miesto určené SES ENERGY. Ak nie je v zmluve uvedené inak, je miestom dodania a prevzatia veci sídlo SES
ENERGY. Miesto plnenia pre kontrolné osvedčenie, ak nie je v zmluve uvedené inak, je sídlo SES ENERGY.
Zmluvná cena
Cena je tvorená dohodou a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady vykonávateľa spojené s plnením jeho záväzkov v zmysle zmluvy.
Cena je pevná a nepodlieha počas celej doby plnenia žiadnym zmenám, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.
Všetky dane (mimo dane z pridanej hodnoty), poplatky, doprava (napr. avšak bez obmedzenia zo sídla SES ENERGY do miesta
plnenia a späť atď.), poistenie, prípadne iné poplatky, sú zahrnuté v zmluvnej cene. Popri dohodnutej zmluvnej cene nemá
vykonávateľ nárok na uhradenie akýchkoľvek iných nákladov vzniknutých pri vykonaní kontroly.
V prípade, ak predmet plnenia podlieha dani z pridanej hodnoty v zmysle všeobecne záväzného predpisu platného v mieste
zdaniteľného obchodu v deň plnenia vykonávateľa, táto daň bude fakturovaná a platená v súlade s týmto predpisom. Vykonávateľ
predloží SES ENERGY kópiu dokladu o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty v štáte, v ktorom uskutočňuje zdaniteľné
plnenie, do 10 dní po akceptovaní objednávky/podpise zmluvy. Pokiaľ vykonávateľ počas plnenia objednávky prestane byť
platiteľom dane z pridanej hodnoty, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť SES ENERGY do 3 dní, od kedy táto skutočnosť
nastala.
Ak bude SES ENERGY povinný zaplatiť akékoľvek dane a/alebo poplatky za vykonávateľa alebo jeho pracovníkov alebo tretie
osoby, ktoré sú činné pri plnení zmluvy vykonávateľom, vykonávateľ uhradí SES ENERGY zaplatenú sumu takýchto nákladov
alebo výdavkov do 15 (pätnásť) dní od doručenia žiadosti SES ENERGY na úhradu.
Pokiaľ bolo v zmluve dohodnuté, že cena predmetu plnenia bude stanovená v súlade s cenníkom vykonávateľa, pôjde o cenník
vykonávateľa platný ku dňu vystavenia objednávky. Cenník bude záväzný pre obe zmluvné strany minimálne do konca
nasledujúceho kalendárneho roka. Cenník nemôže byť vykonávateľom v dobe jeho platnosti jednostranne menený, a to ani
z dôvodu zvýšenia nákladov vykonávateľa, napr. v dôsledku zmeny kurzu mien alebo inflácie. Cenník vykonávateľa má byť
priložený k zmluve ako jej nedeliteľná súčasť, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve inak.
Platobné podmienky
Zmluvná cena bude zaplatená na základe faktúry vystavenej vykonávateľom. Vykonávateľ vystaví a predloží príslušnú faktúru
SES ENERGY najneskôr do 15 dní po riadnom vykonaní kontroly, odovzdaní veci, ktorá bola predmetom kontroly SES ENERGY
(pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak) a odovzdaní kontrolného osvedčenia SES ENERGY. Súčasťou faktúry bude doklad
o úplnom splnení podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Faktúra bude mať všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi platnými v mieste a čase zdaniteľného obchodu. Faktúra
musí vždy obsahovať nasledujúce: a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne vykonávateľa a jeho
identifikačné číslo pre daň, pod ktorým bola služba dodaná, b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne SES
ENERGY a jeho identifikačné číslo pre daň, c) poradové číslo faktúry, d) dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum,
kedy bola platba prijatá, 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 rabaty,
ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, h) sadzba dane alebo oslobodenie od dane, i) výška dane celkom, ak sa má platiť, j) slovnú
informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je SES ENERGY, k) v prípade, ak ide o vykonávateľa
z niektorej z krajín EÚ - bankové spojenie a číslo účtu v štruktúre IBAN; BIC (SWIFT), l) číslo zmluvy (objednávky).
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia SES ENERGY. V prípade, že bola dohodnutá kratšia lehota splatnosti, resp.
zálohová platba, má SES ENERGY nárok, za podmienky jej dodržania, na poskytnutie nasledovného finančného bonusu (skonto
z celkovej zmluvnej ceny): a) 3% z ceny – pri 7 dňovej lehote splatnosti, b) 2% z ceny - pri 14 dňovej lehote splatnosti, c) 1%
z ceny - pri 30 dňovej lehote splatnosti. Takýto finančný bonus bude poskytnutý buď fakturáciou zmluvnej ceny zníženej
o príslušné % (percento) celkovej zmluvnej ceny, alebo formou daňového dokladu (dobropisu) vystaveného vykonávateľom
najneskôr ku dňu splatnosti príslušnej predchádzajúcej faktúry.
Faktúra je zaplatená dňom odpísania dlžnej čiastky z účtu SES ENERGY. V prípade omeškania so zaplatením faktúry za riadne
splnený predmet plnenia má vykonávateľ nárok vyúčtovať SES ENERGY úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej
čiastky za každý deň omeškania.
SES ENERGY je oprávnený vrátiť vykonávateľovi faktúru v lehote splatnosti bez jej úhrady a vyznačiť na nej dôvod vrátenia, ak:
a) faktúra bola vystavená v rozpore s dohodnutými zmluvnými podmienkami, b) faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bode 5.1.
a 5.2. VPK. Podľa povahy nesprávnosti faktúry musí vykonávateľ buď faktúru opraviť, či doplniť, alebo zrušiť a vyhotoviť novú.
Súčasne je vykonávateľ povinný znovu stanoviť dátum splatnosti faktúry v zmysle bodu 5.3. VPK.
Ak je SES ENERGY povinný v zmysle príslušného zákona zaplatiť z platby voči vykonávateľovi zrážkovú či zádržnú daň, platba
voči vykonávateľovi bude o túto daň znížená. Takto zadržanú daň zaplatí SES ENERGY v mene vykonávateľa príslušnému
správcovi dane. Na základe žiadosti vykonávateľa požiada SES ENERGY správcu dane o vystavenie potvrdenia o takto odvedenej
dani.
Protiplnenie SES ENERGY
SES ENERGY je povinný poskytnúť vykonávateľovi len súčinnosť výslovne uvedenú v zmluve alebo priamo a nevyhnutne
potrebnú na vykonanie kontroly, takou súčinnosťou je najmä umožniť vykonávateľovi potrebný prístup k veci.
SES ENERGY poskytne vykonávateľovi spolu s dodaním veci dokumentáciu nevyhnutnú pre vykonanie predmetu plnenia.
V prípade vykonávania predmetu plnenia v sídle SES ENERGY, SES ENERGY vytvorí podmienky pre kontrolu, umožní
vykonávateľovi prístup do miest potrebných pre vykonávanie kontroly, poskytne potrebné informácie a dokumentáciu súvisiacu
s predmetom plnenia a potrebnú pre vykonávanie kontroly. V prípade vykonávania predmetu plnenia v inom mieste ako je sídlo
SES ENERGY, vykonávateľ zabezpečí všetky podmienky vrátane vhodného priestoru / pracoviska, potrebného zariadenia,
personálu atď. potrebné a primerané pre vykonanie kontroly príslušného predmetu plnenia na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
Pokiaľ omeškanie SES ENERGY s dohodnutou súčinnosťou nemá preukázateľný a bezprostredný vplyv na riadne a včasné plnenie
vykonávateľa v zmysle zmluvy, nie je vykonávateľ oprávnený posunúť termíny plnenia dohodnuté v zmluve.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody
Súčasne s prevzatím veci vykonávateľom prechádza zodpovednosť za vec a jej ochranu, spoločne s rizikom jej straty alebo
poškodenia na vykonávateľa.
Vlastníkom veci je SES ENERGY. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza späť na SES ENERGY prevzatím veci po vykonaní
predmetu plnenia v mieste plnenia.
SES ENERGY nadobúda vlastnícke právo ku kontrolnému osvedčeniu jeho prevzatím.
Balenie a preprava
V prípade, ak miestom plnenia nie je sídlo SES ENERGY a/alebo vykonávanie kontroly veci je uskutočňované v inom mieste
plnenia, vykonávateľ zabezpečí prepravu veci do miesta výkonu kontroly a späť na dohodnuté miesto na vlastné náklady
a nebezpečenstvo, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Vykonávateľ zaistí označenie a balenie veci spôsobom dohodnutým
v zmluve, inak tak, ako je to pre daný typ veci alebo spôsob prepravy obvyklé a tak aby po dobu prepravy nemohlo dôjsť
k fyzickému poškodeniu, porušeniu alebo znehodnoteniu veci.
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Technické podmienky
Predmet plnenia uskutočnený podľa zmluvy musí spĺňať požiadavky noriem a/alebo predpisov uvedených v zmluve. Pokiaľ takéto
normy a/alebo predpisy nie sú v zmluve uvedené, platia normy a/alebo predpisy štátu, v ktorom bude predmet plnenia vykonaný.
Vykonávateľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať zásady, povinnosti a postupy vyplývajúce z noriem environmentálneho
systému (EMS) ISO 14001.
Záruky - zodpovednosť vykonávateľa
Záruka vykonávateľa zahŕňa okrem iného zodpovednosť za vykonanie predmetu plnenia v súlade so zmluvou. Pokiaľ je to
v zmluve uvedené, poskytuje vykonávateľ záruku za správnosť a funkčnosť veci či zariadenia, ktorého je vec súčasťou, zvlášť za
konštrukciu, výber materiálu, montáže skúšobného zariadenia.
V prípade ak vykonávateľ kontroly nevykonal kontrolu riadne, vrátane vady kontrolného osvedčenia, nevzniká mu nárok na odplatu
(zmluvnú cenu) ani akékoľvek iné náklady, a SES ENERGY je oprávnený podľa vlastného uváženia a) požadovať od vykonávateľa
odstránenie vady a v takom prípade je vykonávateľ povinný vadu odstrániť opätovným vykonaním predmetu plnenia vrátane
vydania opraveného kontrolného osvedčenia v primeranej dobe dohodnutej stranami, inak v lehote stanovenej SES ENERGY alebo
b) odstúpiť od zmluvy. SES ENERGY je povinný písomne informovať vykonávateľa o akejkoľvek vade kontrolného osvedčenia
bez zbytočného odkladu po jej zistení.
V prípade, že má predmet plnenia vady, SES ENERGY nie je povinný až do doby úplného odstránenia reklamovaných vád zaplatiť
zmluvnú cenu, resp. jej doposiaľ neuhradenú časť.
Použitie zmluvných dokumentov a informácií
Zmluvné strany sú povinné zaobchádzať so zmluvou, dokumentmi, výkresmi, výpočtami a pod. obdržanými od druhej strany ako
prísne dôvernými a použiť tieto len za účelom plnenia zmluvy.
Zmluvné strany nesmú poskytnúť takéto prísne dôverné informácie tretím stranám, s výnimkou prípadov, v ktorých je to potrebné
pre plnenie zmluvy a/alebo pre použitie veci alebo na základe oprávnených požiadaviek kompetentných orgánov v zmysle
príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany zaviažu mlčanlivosťou v rovnakom rozsahu aj svojich zamestnancov a tretie
osoby, ktoré môžu byť činné pri plnení tejto zmluvy.
Z povinnosti utajovania dôverných informácií zmluvnými stranami sú vylúčené nasledovné informácie: a) informácie, ktoré sú
alebo sa už stali verejne známymi bez zavinenia prijímajúcej strany, b) informácie, ktoré sú verejne známe pred ich prijatím od
druhej strany, c) informácie, ktoré prijímajúca strana zákonným spôsobom obdržala od tretej strany bez záväzku utajenia.
Povinnosti zmluvných strán uvedené v tomto článku platia aj po skončení zmluvy.
Vykonávateľ je povinný po vykonaní predmetu plnenia vrátiť SES ENERGY všetky dokumenty, ktoré mu boli prenechané SES
ENERGY. Vykonávateľovi budú poskytnuté len dokumenty, ktoré majú význam pre uskutočnenie predmetu plnenia a len
k nahliadnutiu.
Práva duševného vlastníctva
Vykonávateľ musí SES ENERGY chrániť pred nárokmi tretích osôb a odškodniť ho za všetky nároky a požiadavky vzniknuté
porušením práv duševného vlastníctva, najmä patentových práv, ochranných známok, alebo obchodných mien alebo ostatných
chránených práv v súvislosti s jeho spoločnosťou, službami a prácami, materiálmi použitými pri plnení zmluvy alebo v súvislosti s
ním. V tejto súvislosti bude vykonávateľ chrániť SES ENERGY a odškodní ho v prípade uplatnenia alebo vzniku reklamácií,
požiadaviek, konania, škôd, nákladov a poplatkov každého druhu v súvislosti s vyššie uvedeným.
Ak vykonávateľ nedodrží ustanovenia tohto článku alebo 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 jej časť takým plnením, ktorým nedôjde k porušeniu uvedených
práv.
Vykonávateľ na SES ENERGY bezplatne prevedie právo bez obmedzenia používať kontrolné osvedčenie alebo jeho časť chránenú
právom duševného vlastníctva pre účely použitia veci alebo zariadenia, ktorého je vec súčasťou. SES ENERGY má právo
poskytnúť tretím osobám relevantné dokumenty za účelom používania veci a nakladania s vecou alebo v súvislosti s nimi.
Zmluvné pokuty
Za nedodržanie dohodnutého (aj čiastkového) termínu plnenia môže SES ENERGY vyúčtovať vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,2% z celkovej zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
Celková výška vyúčtovaných zmluvných pokút za omeškanie nesmie presiahnuť 15 % z celkovej zmluvnej ceny.
SES ENERGY je oprávnený kedykoľvek započítať vyúčtovanú zmluvnú pokutu so splatnou pohľadávkou vykonávateľa. Bez
predošlého súhlasu SES ENERGY vykonávateľ nie je oprávnený započítať svoju pohľadávku zo zmluvy voči pohľadávke SES
ENERGY.
Vyššia moc
Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností v prípade, že toto neplnenie je
v dôsledku vyššej moci.
Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť a hodnovernými dokladmi preukázať druhej strane
neodkladne, najneskôr však do 3 dní, listom, faxom alebo e-mailom vznik okolností vyššej moci.
Ako prípady vyššej moci platí: vojna, mobilizácia, generálne štrajky, živelné a iné katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla
predvídať ani im zabrániť. Nedostatok pracovných síl, finančných prostriedkov, materiálu a surovín u vykonávateľa alebo jeho
subdodávateľov sa nepovažujú za prípady vyššej moci, pokiaľ k nim nedošlo bezprostredne a výlučne následkom vyššej moci.
Odstúpenie od zmluvy
SES ENERGY i vykonávateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného i nepodstatného porušenia druhou
zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie zmluvy vykonávateľom sa považuje najmä: a) omeškanie s plnením predmetu
zmluvy o viac ako 10 dní, b) neodstránenie vád v dohodnutej, resp. stanovenej lehote, c) opakované porušenie tej istej povinnosti,
d) také porušenie, ak vykonávateľ vedel 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 SES ENERGY nebude mať záujem
na plnení povinností pri takom porušení zmluvy.
SES ENERGY je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak je voči vykonávateľovi začaté konkurzné konanie alebo likvidácia
alebo ak sa vykonávateľ dostane do platobnej neschopnosti. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy môže SES ENERGY
odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá strana nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola
poskytnutá.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka: a) práva na
náhradu spôsobenej škody, b) práva na zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, c) práv a povinností zo záruky
vykonávateľa, d) práv a povinností v zmysle článku 11. a 12., e) voľby práva a dohodnutého riešenia sporov medzi zmluvnými
stranami.
Poistenie
Vykonávateľ sa zaväzuje uzavrieť s prvotriednou poisťovacou spoločnosťou vopred schválenou SES ENERGY poistnú
zmluvu/zmluvy na krytie škôd, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom vzniknúť, vyplývať, alebo súvisieť s plnením predmetu
plnenia a uzatvoriť a udržiavať v platnosti takéto poistenie/a a to minimálne v takej výške a rozsahu, aký mu ukladá za povinnosť
uzatvoriť príslušný právny predpis aktuálne platný v danom čase a teritóriu a zmluva. Vykonávateľ sa zaväzuje kedykoľvek na
požiadanie SES ENERGY hodnoverným spôsobom preukázať, že požadované poistné zmluvy sú v plnej platnosti a účinnosti.
Náhrada škody
Zodpovednosť SES ENERGY za spôsobenú škodu bude úhrnne obmedzená do výšky 100 % zmluvnej ceny.
Uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany SES ENERGY neoprávňuje vykonávateľa zanedbať svoje povinnosti dohodnuté v zmluve a
rovnako nevylučuje nárok SES ENERGY na náhradu škody súbežne s nárokom na zmluvnú pokutu.
V prípade škody vzniknutej porušením zmluvných podmienok vykonávateľom, má SES ENERGY nárok na náhradu vzniknutej
škody v súlade s príslušnými ustanoveniami rozhodného právneho poriadku.
Rozhodné právo a rozhodovanie sporov
Ak je vykonávateľ osobou registrovanou podľa práva Slovenskej alebo Českej republiky spravuje sa zmluva ako aj vzťahy medzi
zmluvnými stranami hmotným právom Slovenskej republiky. V prípade, ak je vykonávateľ osobou registrovanou podľa práva
iného ako práva Slovenskej alebo Českej republiky spravujú sa vzťahy medzi stranami federálnym hmotným právom Rakúskej
republiky.
V prípade, ak je vykonávateľ osobou registrovanou podľa práva Slovenskej alebo Českej republiky budú všetky spory, ktoré
vzniknú zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, riešené jedným rozhodcom pred Rozhodcovským súdom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných predpisov. Zmluvné strany sa
podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre ne záväzné. Jazykom arbitráže bude slovenčina. V prípade, ak je
vykonávateľ osobou registrovanou podľa práva iného ako práva Slovenskej alebo Českej republiky budú všetky také spory
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. Jazykom arbitráže bude angličtina.
Záverečné ustanovenia
Všetky oznámenia, resp. korešpondencia odovzdaná podľa zmluvy musí byť dodaná osobne, poštou alebo zasielateľskou
spoločnosťou na adresu príslušnej strany.
Zmluva je uzatvorená v 2 vyhotoveniach, pričom každé z nich má platnosť originálu. Vykonávateľ i SES ENERGY obdržia 1
vyhotovenie. Zmluva je záväzná i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba číslovanými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany sú prejavom svojej vôle viazané až do splnenia účelu a predmetu zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že si VPK a zmluvu pred jej uzatvorením prečítali, ich obsahu porozumeli, že zmluvu uzatvárajú na
základe svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné.
Jazyk zmluvy určuje zmluva. Ak je ktorákoľvek príloha zmluvy v inom jazyku, ako je jazyk zmluvy nespôsobuje to neplatnosť
zmluvy/prílohy pre vykonávateľa a zmluva a príloha je v plnom rozsahu záväzná pre vykonávateľa. Ak vykonávateľ potrebuje pre
účel vykonania zmluvy preklad prílohy do jazyka zmluvy alebo do iného jazyka, vykonávateľ zabezpečí takýto preklad na vlastné
náklady a zodpovednosť. Takýto preklad bude slúžiť len pre interné účely vykonávateľa, nebude záväzný pre SES ENERGY a pre
vykonanie zmluvy. Potreba zabezpečenia prekladov zmluvy a jej príloh vykonávateľom nezbavuje vykonávateľa zodpovednosti za
riadne a včasné plnenie zmluvy.
Vykonávateľ nie je oprávnený previesť/postúpiť na tretiu osobu úplne alebo sčasti svoje peňažné pohľadávky, akékoľvek iné
práva, alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SES ENERGY. Prevod/postúpenie
peňažnej pohľadávky, iného práva alebo povinnosti zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SES ENERGY má za
následok neplatnosť tohto právneho úkonu. Toto ustanovenie však nemá byť interpretované ako ustanovenie zakazujúce nákup
subdodávok v rámci bežného obchodného styku. Vykonávateľ 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. Ak vykonávateľ poruší niektorú z povinností, uvedených v tomto bode, je SES ENERGY
oprávnený vyúčtovať vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% zmluvnej ceny za každé jednotlivé porušenie.

