
Obec Poproč
V.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-208/2019

Z áp is v sp ís e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
12.4.2019 na webovom sídle obce Poproč:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-208/2019

uzatvorenú dňa 5.4.2019

účinnúod: 13.4.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

2., Up Slovensko s.r.o.

Tomášikova23/D,82101 Bratislava

Predmet zmluvy:

zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov

VPoproči, dňa 12.4.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovamm

pozn.: zmluva odovzdaná p. starostkou na zverejnenie dňa 5.4.2019



Kúpna zmluva č. Z201911409_Z
luatvorená v zmysle §409 a imsl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávatef:

Obchodné meno: Obec Poproč
nfUi^, Tťi

Sídlo: Skolská 2,04424 Poproč. Sfovenská repu(4ika
Obfsčn^ úrad FoprofICO: 00324639

DtC: 2020746189 Dátum, JttíiU>

iT. ^'Z^'f

1C DPH: 1
lľ<l-Wr i

Cfslo ú&tu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 čísiú satifct^w ^fS^Sf^
Telefôn: 0554668171 '^rw^ tt

/
PrÍíffÍtyi *bť

ma*Ml

^tfífUfe: f

'^^ur^]\3. DodávateF;

Obchodné meno: Up Slovensko, s. r- o.
Sfdlo: TomáSikova 23/D, 82101 Bratistava, Slovenská republika
IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: SK42810000011502711 30237

Tetefón: 0232553564

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná Špeciflkácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stravné poukážky
KFúÔové stová: stravné poukážky, stravné lístky, dodanie stravných lístkov
CPV: 30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia prftdmetu 2mi*j'<y:

Položkač.1: Stravné poukážky

ť^'1 flf'Sä,*. *. 3S ''ss. .í ^,Jŕ '3(1 .?--R39."*> :..] / Lľ. 1Ť;^ .ľ'B í. ''^.sia '.^fä. f'^ T
^ ^ ,t !!W S^ifc .^ŕKä^í ^^ŕ.

?! ' ! i .:<&.-.i*,*mBŕ
'f^ '^:-v-. f .S;7-: +'.^5IÍ}. f h!f. A^>* r-^"Hnl""Miľ uŕ**

Zabezpeéenie stravných poukáíok pre zamestnancov.

Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovenfm § 152 ods. 2 zákona č. 311,2001 Z. z. Zákonntka préce v
znení neskorších predpisov

ŕ '^'.If gi"^ ^'^^^.3 ^;^; --^'

?Techmc^évlasUróstj 'N( .-'?"!?. Jetínotka ^ihttu"^'^11^
.i-

Maximum ^
'-ť

|P(iFesi>fc.^:^.
v fť, .fcŕ

? ..J; ť.^*-. .- -'...'- :\'"1.''' vrf- .i-'^, '^to* f* t a ^ u J-t .-.- UA^< [° u

Predpoktadané množstvo stravných poukážok I ks 8800

Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky  3,80
tfl cfthickóvlastnosti ^uäte

;^ ;:

+

.'.Jt" ťľ 7ssrs 1V3s^
k -I-t.'- 'ľ'"- '?'.~ľ ^^ľl: :tf:*^í^^s^~T. ~^í ~f6 -"fidSX 't^ ^....^fSi^. u^y^ *' '^'^' <ŕ^u ÍUÍMJÍ -* ji. ^ 'Si

Stravná poukážka obsahuje názov a logp dodávatefa

Stravná poukážka obsahuje ochranné pn/ky proti falšovaniu

Stravnä poukážka obsahuje rok platnosfi stravnej poukäžky
Stravná poukážka obsahuje nominálnu hodnotu stravnej poukážky

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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^^^^M^
2ní'>I^?^f^[!Len^t^?StľF^?^^?',Í?ľľ^??^J?Í?o^?^?äí^?J?l ?^lÍ?^^
finančnej ciastky objednávaterovi.rovnajúcej sa cene vrátených stravných poukážok alebo dodanfm stravných poukäžok na
nové emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote

l:íí?od-^?.fr.sa..?a.y?^lŕ clo.dať ?bíednTné.m.n.ožstvo stravn'ŕchpoukážokriadne a v6as do sídla objednávatera, alebo na
miesto, určené v objednávke a to v čase a kontaktnej osobe určených v objednávke.

1.4.3 Plneme sa uskutoční na základe ciastkových objednávok do vyčerpania zazmluvneného počtu stravných poukážok.
Podanie objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateŕ zadať osobne, poétoú, alebo prostrednfctvom
e-mailu.

1.44^Celkoyá cenaza stravnu poukážku je tvorena sučtom nommálnej hodnoty stravnej poukážky v eurách a výškou provízie
v eurách vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na päť desatinných miest.

lL4^y^ka-pr?.vŕ-ÍTis.aľ,^d.ruŕ_^rce.r??mz-ľ-(?minálneJ hodnoty stravnej poukážky a percentuálne vyjadrenie (%)je
nemenné po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu' resP- zostóva zachované aj v prípacfe zmeny nominálnej hodnofy stravnej
poukážky.

.1;^ ^^p^^yjp^T^{^^fp%)sa p° ukončRní súťaže a uzavretí zmluvy stanoví na základe nasledovného vzorca:
VP%=(((CCPZ-CCSPBP):CCSPBP):1,2) x 100

CCPZ- Celková cena predmetu zákazky v   vrátane DPH - je výsledná celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH, ktorä
vzfde z verejného obstarávania

 ?SP-ľ_~-?ďí?Xá_c?lf!?_st^lvn-1?ch,^llÍ$S,k b^PI?ví??^^l!e celková nt)minálna hodnota všetkých stravných poukážok,
ktoré sú predmetom tejto zákazky (CCSPBP= 3,80   x 8800,00)

l'ŕ."ľxvyška. ,p,roy_ízie v.  -,bez DPH .^ľ^ ^ p?^uk?lľ?^í .s-?íaže a U2avretí zmluvy stanoví s presnosťou na päť desatinných
miest, na základe nasled. vzorca: VP = (3,80  x VP%):100

l'ŕ.f. ?° ?° _?.P!H^ vľ -^VPDPH^^flS.^ko^?nL^9^? a uzavretí zmluvy stanoví s presnosťou na päť desatinných miest na
základe nasledujúceho vzorca: VPDPH = (VPx20):100

l'-4-'?^%? f!r?.ví?ie_v_'^^á? vrät^n.e Dp^ ^vp ^ sa P^L^kc!r?íen! ?.Í?Ii^ a uzavretí zmluvy stanoví s presnosťou na päť
desatinných miest na základe nasledujúceho vzorca: VP = VP + VPDPH

1.4.10 Nominálna hodnota jedného stravného lístka je stanovená v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v
znení neskoréfch predpisov.

.l^1irlAf.^T^^,^i,n^?n^?^^?.^^^^TlS?^^^.f^.^^^J^^^^LZ^-^^J^J?^y?ľL?^ÍT^ľ!á^^
n^i^,lne.lh?dno^^tra,vnejpo^kážky.o^Jed^á^tepovedomodávatera-vyštenove^nominalnRjhodnotystravnei
poukážky bude uvedená vo vystavenej objednávke.

1.4.12 Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných poukážok sú započítané do provfzie dodávatera.

,l^^JS?^á[^!2ľfn?,hJS^^?J?'^Íľ?J?ífl.^lS^^^^rle-^?JÍ?J?_^ľ^??^
poukážok a celkoyej ceny za stravnú poukážku vypoôítanej podfa predchádzajúcich bodov. Takto vypočftaná suma v eurách
bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

lí'lí^b?>ä?.^?Iu^rS?Í? rl^^^^^úť^TS^??-.!SI?.^lí71^Í^^^^^
^h.l^S? ^.v?d!1&^r!ŕz?r?.p^ostredílí<?^Dm finančnéhoustevu objednávatera na č. účtu dodávateFa. Za deň úhrady sa
považuje dátum odpfsanía platnej sumy z ú6tu objednávateFa.

.lá^S?ÍST^^2ÍTJFf?^!ľSl^dJ"?^ÍÍe^?J:.T" ľ^?Ky?^;f!ľjle?^S
najmä náklady dodávatera spojené s doručenfm stravnych poukážok objednávateFovi a všetky prfpadné náklady dodávateFa
spojené napr. s objednamm alebo využívaním predmetu zákazky.

1.4.16Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateF do troch pracovných dní od doručenia objednávky.
1.4.17 DodávateF nebude úfitovať žiadne poplatky iné ako tie, s ktorými ráta zadávanie tejto zákazky.
1.4 18_Vrátenie finančných prostnedkov za nepoužité stravné poukažky na účet objednávatera resp. dodanie stravných
poukážok na nové emisné obdobie objednávaterovi v rovnakej nominálnej hodnote uskutočnf dodávateľ najneskôr do 15 dní
od prevzatia nepoužitých stravných poukážok.

1.4.19 DodávateF najneskôr do trodn pracovných dnf od uzavretia zmluvy doručf objednávateFovi pfsomne vyčíslenú výšku
provízie v % vypočítanú podFa bodu 1.4.6.

l^;??-??T?-r?á^?Tr-F>?ä?.UJ?i aŕy_,d-o<?-?^a?ľ mal uzayrTté znľ11uy^? vzťahV s prevádzkami a zariadeniami akceptujúcimi ním
dodávané stravné poukážky nachádzajúcimi sa vo vzdialenosti 10 km od katastra obce.

^Í2^P_^dáva_t?_rialn,esl$rdotTch Pracoyných dní od uzavretja zmluvy doručí objednávateľovi pfsomne spracovaný zoznam |
prevádzok a zariadení spÍňajúcich podmienku' uvedenú v bode 1.4.20 s úvedením
1.4.22 Vrätane dopravy na miesto plnenia.

Upresnen||BÍIfr
/Ff.- fflSí</..^^-,á^  ^

Doba platnosti stravných poukážok minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané
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Objednávateľ:
Obec Poproč
konajúci prostrednfctvom osoby poverenej zastupovať ObjednávateFa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Up Slovensko, s, r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Doba platnosti stravných poukážok pre obdobie uvedené na každej stravnej poukážke atebo inak zistiterné

?r^°.f! ?n^y^^lra_í1^ yr?t,9r.i?
nepoužit^chstravných poukážok najneskôr 31 dnf po ukončenf ích platností
dodávatétovi

Intervaj objednávania stravných raz mesačnepoukážok

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

n

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košícký
Okres; KoSice - okolie

Obec; Poproč
Ulica:

3.2 čas / lehota plnenia zmluvy;

10.04.2019 08:00:00 - 31.03.2020 18:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 8800,0000

3A práva a povinnosti zmluvných stränpodtatejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmfenkami elektronického
trhoviská verzia 3.5, úôinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvória néoddélitefnú prflohu téjto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 32 928,37 EUR

4.2 Sadzba DPH:

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 32 928,37 EUR

V. Závereéné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatízovaným spôsobom y rámci Elektronického kontraktačného sysfému a v zmyste
Obchodných podmienok elektronického trtioviska verzia 3.5, úclnnázo dňa 01.01.2019, ktoré tvonajej prílohu 6.'1.

5.2 Tátp Zmluva nadobúda platnosť dňom Jej uzavretia a účinnpsť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejtó zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrétane jej priloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných sfrán o jej predmete. Vedfajšíe dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4 ^'á,to^m)L"ca )e .y^^.ot9,ve?á.Y.^I?ktro.r11<;l^eLpoc?obe-y-š'^I??ch vyhotoy?nia?ht .?° l?d"P.t1f? ^ každ9 zmkivnúi stranu,
jedno_vyhotoveniebude_zaslanéna_zve^nenre v Cenfrálnom-registri zmlúv Úraäu vlády Sfovenskej repubtiky ajedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 ^t^rf}^uts{ld^mo^n^menlv^':io^i^.za P?c*t1?ieP,<?,k !5tanÍ>ven^^ Pri?lušnyrni ysecti;)ecn.e zavä2nÝmi právnymj
predpismi len vo fomne pfsomného a cfslovaného dodatku podpísanéhó obomá zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nastedovné prilohy:
Prfloha Č.1 Obchodne podmiénky étektronického trhoviska verzia 3.5, účinná 20 dňa 01.01.2019,
ht4)s://portal.eks.sk/SpravaOpetŕOpeWerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.04.2019 10:44:01

Strana 3 z 4



r_ r_

OBCHODNÉ PODMĽENKV ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

verria 3.5 úÍinná odo dňa 01.01.2019

Tieto obchodné podmienky elektronického trhoviska boli vypracované Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, ako správcom Elektronického kontraktacného systému a Triioviska, v zmysle
ustanovení § 13 ods. 7 a 8 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpísov.

Obchodné podmienky elektronickébo trhoviska upravujú základné pravidlá ftuigovania ekktionického
trhoviska, ktoré slúži na zabezpečenie pomiky a nákupu tovarov alebo služieb, bežne dostupných na
trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

1. ČASŤ "TRHOVÝ PORIADOKtí
verria 3.5 účinná odo dňa 01.01.2019

INDEX:

v

ČI. I Vymedzenie základných pojmov
v

Cl. II Podmienky použÍ vamaTrhoviska...................................................-.>....................................... 4
Čl.mVerejnosť..........................................................................................^^.......................,.^
ČlIVDodávater 7
v

Čl.VObjednávateľ............................................................................................................................. 8
ČLVIOpisnýformulár....................................,..........................................................^
Čl. VII Ponukový fbrmulár............................................................................................................. 10
Čl. Vffl Rozporový formulár a Karauténa...................................................................................... 11
ČLDíObJednávkovýfonnuláraObjednávkovéatribúty.................................................................... 11
ČLXZmtuvnýfonmúáraZmluva....................................,..,...................................^^^^^^
ČLXIPostupy2adávamazákazieknaTifaovisku.......".................,...................................."...."...".""14
Čl. XH Postup so vstupom z Katalógu ponúk .............................."................................................_.. 14
ČLXmPostupsovstupomzKDÍžnice..........................................................................,.........,......"...15
ČLXIVNadlimitaétrhovisko...........................,.........,..........................................................^

ČLXVPostupzadávaniazákazieknaNadlimitnomtriiovisku......................................"......,..............17
v

ČL XVI Identifikácia a AutentijSkácianaNadlunitnomtriaovisku...................................................... 18

ČLXVnKonumikáciaadomčovanienaNadliffiitQomtrhovisku...............,........................................18

ČL XVm Postup po uzavretí Zmluvy.................................................................................................. 20
Čl.XDCZáverečnéaprcchodnéustanovenia............"..........................................................................20

ČLI

Vymedzenie základných pojmov

Na účely týchto Obchodných podmíenok elektronického trhoviska (ďalej len "OPET"):
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ĉc

m 3
+->

w>
&

o 'Q ^ ťl tí Q>(> o M o'ŕ Q. H y> o .g ^d
><..> " (-> 'tí cd ft ^ s^ ^s fí ^

rt§ s^ o ^l <9i>

o s o 0 '^ & ,0 ^ <Ui
ft

^ =t
ô

&-fc fs

^'-j cd ^> ť! 'o. &-^ ? ou cn

'E^ 1 g ft k>r> ?3 ,0 s.s
N o

Q
us

? Mlt.
u u

v
ô

ST-.pt
ň G ctf

*

3 > p o Kt
*

oh Ui
& y ť! 'N 9 tí o ^>.;

M ^ o JO i>> Í'.g u ď oá ^ o
_^

^ u ^i >. w o Q
M -§

h

cd 1-'
i>ľ3

-ed Cfi
o

^4
ih m fti o*. F^l ^0 >M Jxo o ^.s o <Ľ> & u o ^

*v< .*=>
^4 u e <Ľ> fS u +-iľ3 í> rt

^ ŕl s   Stí h"í ^ď .R Q >g j=i s !d tí u '^ ^p o cn fa o VI tí.tí .<-> '-> uí> o A
> * o & f-1 ^ ň g.ä 3 ed

M ffls niH tí
f^

^>
N0& ^ c? ťt tíh. *

a? u>^ o o -y & > f\s- o ^ :^'l , > ä ^ ť!
.ŕ^ ô * í~iu^D v y hu ? 0 u a 1 ä ťO

^-

^ .F3 o (3 o g o ^tí o ^^3 8 ; ŕ tá ^§1 M § M o
>

(Ď

.^.Sä -I 3 g ^ M '^ B) T-3<Ľ> 0 <&* .^&-fi-S ^ ŕ &1-^ ;T> ô & <Ľ> t-~k &
rt. <Ľ> ŕ-1 > >w

.ä Mí> ŕ> ed (^ Q & rtQ ^ > &o c & .?^ ^ o y> 'Q tí o u N
f^ GO'S<> ^(d ď s fl cd Qn s? íia ŕ s'i

Efl ^
* sst4^ o. ^s

^>N.h *u (Ľj ^ ŕ -o p u & rt ^.-1>> QÍ-i s> ,t-i
s^ ?;> ^ tí* & ajiť * ^

8 li 1 !il II iä ft i i ä iiil iä i li II!
ŕn

/ms
rt J3 0 T3 <Ľ> <^ US ,tí /-\

ľ^ * 'M e tí'-> of



p) Otgednávka je formulár vytváraný Objednávateľom pri postupe podl'a § 109 ZVO na základe
Predbežne akceptovanej ponuky, doplnenej o Objednávkové atribúty, pri postupe poďa §110
ZVO na základe Objeánávkového formuláru, vyWoreného z Opisného formuláru doplneného o
Objednávkové atribúty.

q) Objednávkové atribúty sú údaje, ktoré dopÍňa Objednávateľ do Objednávkového fonnuláru,
obsahujúce konkrétnu zmluvnú špecifikáciu a podmienlQr zadávania zákazky, najmä údaje o
hodnotiacich kritériách a Lehote na predkladanie ponúk.

r) Objednávkový formulár je fommlár, ktorým Objednávateľ vytvára Objednávku dopÍňaním
Objednávkových atribútov k Predbe&ne ákceptovanej ponuke alebo k Opisnému formuláru.

s) Opisný formulár je formulár slúžiaci Pouzívaterovi na zadanie opisu predmetu zákazky (pri
Objedoávateľovi) alebo opisu predmetu ponuky (pri Dodávateľovi) do Knížaice.

t) Osobný profil dodávateľaje súhrn infonaácií o Dodávateľovi podľa § 14 ods. 6 ZVO zverejnený
na Tihovisku.

u) Ponukový formulár je fonnulár zložený zúdajov v rozsahu Opisného formuláru, ktoiý je
dophieaý o všeobecnú zmluvnú Špecifíkácíu, ponukovú jednotkovú cenu a výber VSeobecných
zmluvných podmienok, ktoiý slúži Dodávateľovi na vytvorenie Obchodnej ponuky.

v) Používateľ je každá íýzícká osoba alebo právnická osoba, ktorá používa služby Trhoviska, a to
ako Anonymný používateľ, Verejnosť, Dodávateľ alebo Objednávateľ.

w) Predbežne akceptovaná ponuka Je Obchodná ponuka zverejnená na Trhovisku, ktorú
Objednávateľ predbežne akceptoval ako Obchodnú ponuku s najnižsou cenou, ak pre rovnaký
alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v éase akceptovania aspoô tri Obchodné
ponuky.

x) Profil objednávateľaje súhm informácií o Objednávateľovi zverejnený na Trhovisku.

y) Protokol o priebehu zadávania zákazkyje protokol generovaaý EKS opisujúci priebeh zadávania
zákazky na Trhovisku a obsahujúci výstupy 20 zadávania zákazky na Trhovisku.

z) Referenčný foimulárje formulár slúžiaci na vyhotovenie referencie od Objednávateľa o zákazke
zadanej na Trhovisku.

aa) Register dodávateľovje register obsahujúci Osobné profily dodávateľov.

bb) Register objednávateľovje regíster obsahujúci Profily objednávateľov.

cc) Register referencií tfhovískaje register obsahujúci referencie vystavené zo strany Objednávateľa
pre Dodávateľa s podporou EKS, ktorý zahŕňa zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov
Trhoviska.

dd) RegistraČný formulár je formulár, kíorého vyptoením a autentifikáciou Dodávateľ alebo
Objednávateľ získava prístup k službám EKS určeným Dodávateľom alebo Objednávateľom.

ee) Rozpor je mštitút Karantény slúžiaci na uplataenie ro^poru špecifikácie predmetu zákazky
vseobecnej, íúnkčnej alebo teclmickej pri zadaní Opisného formuláru,

ff) TrhoviskojeelektromckétThovÍskopodľa§13,§14,§108ods.Ipísm.a)a§109až§lllZVO.
TrhovÍskoje súčasťou EKS.
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gg) Verejnosť je každá regístrovaná fyzická osoba, ktorá používa služby Trhoviska.

hh) Vlastný návrh plnenia zákazky je opis predmetu plnenia vytvorený Dodávateľom na základe
opisu predmetu zákazky určeného Objednávateľom v Objednávkovom formulári apredložený
Dodávateľom v Kontraktaônej ponuke, ak Objednávateľ určil požiadavku najeho predloženie pri
postupe podľa § 110 ZVO, priéomje záväzný pre obe zmluvné strany pre plnenie predmetu
Zmluvy po jeho akceptovaní Objednávateľom za podnúenok uvedených vo Všeobecných
zmluvných podmienkach.

ii) Všeobecné zmluvné podmienky sú spolu s Trhovým poriadkom súčasťou OPET a sú zmluvuými
podmienkami podl'a § 13 ods. 8 písm. b) ZVO.

jj) Webové sídlo trhoviskaje www.eks.sk.

kk) Zmluva je dokument v elektronickej forme, ktorý je výsledkom zadávania zákazky a ktorý
pozostáva pri postupe podľa § 109 ZVO z Obchodnej ponuky alebo Kontraktačnej ponuky, ktorá
sa stala víťaznou ponukou, Objednávkových atribútov a zo Všeobecných zmluvných podmienok,
pri postupe podľa § 110 ZVO z KontraktaéneJ ponuky, ktorá sa stala víťaznou ponukou,
Objednávky a zo Všeobecných zmluvných podmienok. Zmluva uzatvorená v elektronickej
podobe s použitím techaických a programových prostriedkov Trhoviska sa považuje za zmluvu
uzavretú v písomnej fonne.

11) Zmluvný formulár je formulár, ktorý pozostáva zo Všeobecných zmluvných podmienok,
Objednávky alebo Objednávkových atribútov a z Obchodnej ponuky alebo Kontraktaénej
ponuky, ktoráje aktuálne ponukou s najnižšou cenou.

mm) ZVOje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoiých zákonov
v znení neskorších predpisov.

ČLH

Podmienky používania Trhoviska

(1) Podmienky používania Trhoviska určuje § 13 a § 14 ZVO a Trhový poriadok.

(2) Rozsah deimého času, keďje Trhovisko možné používať na zadávanie zákaziek, je každý deň
v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod., okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

(3) Trhovisko je založené na dodržaní etických noriem v rámci realizácie verejného obstarávania
a Používateľom poskytuje primerané a účinné prostriedky na vylúčenie nezákonných kompčných
praktík.

(4) Správca EKS si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy
a opravy Webového sídla trhoviska.

(5) Správca EKS si vyhradzuje právo úphie alebo čiastočne zmšiť Webové sídlo trhoviska, alebo
informácie na ňom zverejnené.

(6) Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na Webovom sídle trhoviska, patrí
do výlučnej zodpovednosti Používateľa.

(7) Správca EKS nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k
Webovému sídlu trhoviska alebo informáciám na ňom zverejneným, resp. z ich neprístupnosti
alebo ich použitia.
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(8) Správca EKS pri emailových aotifíkáciách zasielaných PouŽívatefovi podra tohto Trhového
poriadku nezodpovedá za ich doručenie Používateľovi, ziohl'adňujúc skutoônosť, že emailové
doručovanie prebieha technickými prostirieákanú tretích strán, vrátane intemetu.

(9) Správca EKS nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových sídiel tretích osôb, na ktoré
existujú prepojenia z Webového sídla trhoviska.

(10) Správca EKS nezodpovedá za Šfcodu, ktorá vzmkne ako následok používania Webového sídla
trhoviska, jeho prípadnej nefiuikcnosti, nesprävneho fuagovania, prevádzkovej poruchy,
nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu
mfoTmácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy livS&y alebo systému, alebo z iných
podobných pričia.

(11) Webové sídlo trhoviska, na ôom uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový Či textový obsah, resp.
ich umiestnenie môžu byť predmetom ochrany v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
Ich akékoľvek použitieje možné výlucne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom
správcu EKS.

(12) Alc aejde o šírcnie alebo poskytovanie podl'a zákona, pri preberani a Šírení údajov z Webového
sídla trhoviska a jeho podstránok musí byť ako zdroj mformácií uvedené Ministerstvo vnútra
Slovenskej repubtíky (ďalej len "Ministerstvo") a prfslusný elektronický súbor nesmie byť v tejto
súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

(13) Správca EKS j'e držiterom plataého certífikátu riadenia mfonnacnej bezpečnosti v zmysle
medzinárodnej normy ISO 27001. Bezpečnostaé opatrenia zavedené v systéme EKS sú
pravidehie podrobované bezpeénostným auditom tretich strán vykonávaným nezávislou
spolocnosťou. Správca EKS má implementované povmnosti prevádzkovateľa uiformacných
systémov osobných údajofv podľa zákona c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v menÍ neskorŠích predpisov (ďalej leai "zákon o ochranc

<

osobných údajov") ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 2016/679 zo dňa
27. apríla 2016 o ochrane íýzických osôb pri spracúvaaí osobných údajov a o voľnom pohybe
tafcýchto údajov, ktoiým sa zrusuje smemíca 95/46/ES (vseobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov, ďalej len "Nariadenie GDPR").

(14) Pri vypÍňaní foimulárov na Webovom sídle trhoviska môžu byť požadované niektoré mfonnácie,
ktoré sú potrebné na vybavenie požiadaviek Poi4ívateľa. Správca EKS okrem týchto vedome
poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o Používateľovi,
s výnimkou EP adresy PouzÍvateľa a Cookies PoužÍvateľa, keď vstupuje na Webové sídlo
trhoviska.

(15) Niektoré z údajov poskytnutých správcovi EKS prostredníctvom Webového sídla trhoviska môžu
mať povahu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov aNariadeaia GDPR a
natíadanie s ninu a Ích ochrana sa riadia úpravou uvedeného zákona a nariadenia.

(16) Pri každej návšteve Webového sídla trhoviska Používateľom je zaznamenávaná IF a<iresa
pridelená zariadením, prostredníctvom ktorého Používateľ Webové sídlo trfaoviska navštívil. IP
adresa PouŽívateľaje zaznamenávaná správcom EKS za účelom poskytautia prfpachiej súcínnosti
orgánom verejnej moci, áko sú orgány Ôínné v trestoom koaaní, Protimonofpolný úrad SR.

(17) Cookies PoužÍvateľa sú na EK.S zaz&amenávané za účelom efektívnejšieho využívania
apersonalizácie pri vyuzívaní služieb Trhoviska. Zásady používanía súborov Cookies sú
podrobnejšie upravené v samostatoom dokumente správcu EKS, ktorýje dostupný Webovom
sídle trhoviska v sekcii Cookies.



(18) Správca EKS nezhromažďuje dáta pre komerčné účely. Správca EKS nepredáva, neprenajíma a
ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje mkomu inému pre komerčné účely, ak
zákon neustanovuje inak.

(19) EKS môže poskytovať služby s využitím aplikačného programového rozhrania (API). Pri využití
týchto služieb Používateľom prostredníctvom aplikácií tretích strán môžu byť vmene
Používateľa a najeho účet vykonávané úkony v EKS. V takom pripade Používateľ zodpovedá za
obsah údajov získaných do EKS z aplikácií tretích strán a za správnosť ukonov vykonaných
v EKS s využitím týchto aplikácií.

či.m

Verejnosť

(1) Každá fyzická osoba, ktorá nie je Dodávateľom alebo Objednávateľom a ktorá má záujem
o využívaiúe služieb Trhoviska, pri ktorých to určuje Trhový poriadok, je povinná sa registrovať
na Trhovisku.

(2) Registráciou sa rozumie úphié vyplnenie povinných údajov v RegistraČnom formulári,
akceptovanie registrácie správcom EKS a potvrdenie tejto registrácie.

(3) Registračný fomiulár obsahuje;

a) meno a priezvisko (povumý údaj),

b) heslo (povinný údaj),

c) e-mailovú adresu (povinný údaj),

d) telefómie číslo (nepovimiý údaj).

(4) Pri registrácii fyzická osoba potvrdí súhlas s OPET. Pri registrácii môže fyzická osoba uviesť, či
súhlasí so zasielaním marketingových informácií. Takto udelený súhlas so zasielaním
marketingových informáciíje fyzická osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.

(5) Vo forme samostatného písomného súhlasu v Registračnom fonnulári vykonaného
prostrednÍctvom elektronických prostriedkov, fyzická osoba udelí Správcovi EKS svoj slobodný,
informovaný ajednoznačný súhlas na správu, spracovanie a uchovaiúe svojich osobných údajov
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov aNariadenia GDPR, a to vrozsahu: meno,
priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IP adresa a Cookies. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania
registrácie na Webovom sídle trhoviska, pričom správca EKS je oprávnený archivovať osobné
údaje po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia registrácie fyzickej osoby.

(6) Správca EKS skontroluje automatickým postupom úplnosť vyplneného Registračného fommlám
Verejnosti a následne registráciu akceptuje, akje Registračný fonnulár úplne vyplnený a zároveň
fyzická osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Vprípade, ak fyzická
osoba súhlas so spracovaním osobných údajov neudelí, takjej regisbrácia nebude akceptovaná.
Fyzická osoba je oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovanim osobných údajov a to
elektronicky prostredníctvom EKS. Využitie práva podl'a predchádzajúcej vety má za následok
zánik registrácie fyzickej osoby, bez ktorej nie je možné využívať služby Trhoviska.

(7) Na úspešné dokončenie registrácieje potrebné potvrdenie registrácie na základe aktivácie linky
s použitím hesla zadaného v RegistraČnom fonnulári, ktorej adresu spolu s prihlasovacím menom
pošle Správca EKS na email uvedený pri príslušnej registrácii.

(8) Na účely IdentifilcácÍe a Autentifikácie môže Verejnosť pn prihlasovaní do Trhoviska použiť aj
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doldad o
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pobyte s elektronickýťa cipom a bezpečnostným osobným kódom.

Č1.IV

Dodávateľ

(1) KaŽdý, kto ako Dodávateľ má záujem o úČasť vo verejnom obstarávaní prostredníctvom
Trhoviska alebo chce predložiť ponuku prostredníctvom Trhoviska, je povinný sa registrovať na
Trhovisku.

(2) Registraciou sa rozumie iuplné vyplnenie povinných údajov v Regístračnom fonnulári,
akceptovanie registrácie správcom EKS adoruôenie identifikacných údajov ajednorazových
autentifikaôných údajov na účely prístupu na Trhovisko a do Osobného profilu dodávateľa.

(3) Registracný formulár obsahuje:

a) obchodné meno alebo názov,

b) lČO,DlČ,lČDPH,akjepridelené,

c) adresu sídla alebo miesta podnikama,

d) emailovú adresu,

e) telefonický kontakt,

f) pcmúkané predmetyplnenia v súlade s klasifikáciou tovarov alebo sluŽieb,

g) ďalšieúdaje.

(4) Pri registrácu je právnická alebo fyzická osoba povumá uviesť v Registračnom fonnulári podľa
odseku 3 tohto ílánku Trhového poriaďku údaje, ktoré sú obchodnými údajmi právníckej alebo
fyzickej osoby. Pri registrácii právnická osoba alebo fyzická osoba potvrdí súhlas s OPET.
Potvrdením súhlasu s OPET právnická alebo fyzická osoba zároveň prehlasuje, že takto fiou
poskytnuté údaje sú údajmi obchodnými, t.j. jedná sa o údaje kontaktaej osoby, ktorá je
oprávnená konať a komunikovať v menje právnickej alebo fyzickej osoby.

(5) Pri regislrácii môže právnická alebo fyzická osoba uviesť, Či súhlasí so zasielaním informácií
o zadávam zákazky na Trhovisku. Pri registrácii môže právnická alebo íyzická osoba uviesť, ci
súhlasí so zasielamm marketmgových infonnácii. Takto udelený súhlas so zasÍelaním
marketingových infomiáciíje právnická alebo fýzická osoba oprávneaá kedykoľvek odvolať.

(6) Po registrácii na Trhovisb.i bude Dodávateľovi zriadený Osobný profíl dodávateľa.

(7) Správca EKS skontroluje automatickým postupom úplnosť vyplneného registracného fonnuláru
Dodávateľa a následne registráciu akceptuje, ákje Registračný formulár úplne vyplnený.

(8) Správca EKS vygeneruje identifikaíné údaje ajednorazové autentifikacné údaje na úéely prístupu
na Trhovisko a do Osobného profilu Dodávateľa. Správca EKS doručí ídeatifíkačné údaje a
jednorazové autentífíkačné údaje na úČely prístupu na Trhovisko a do Osobného profilu
Dodávateľa osobe, ktorá sa registrovala, do vlastných rúk; doručenie do vlastaých rúk sa
uskutočňuje postou, do elektronickej scbránky podl'a zákona č. 305/2013 Z.z. o elektroaickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a dophieni niektorych zákonov
v znení neskorších predpísov (zákon o e-Governmente) alebo osobne na mieste a za podmienok
oznámených Dodávafeľovi správcom EKS.

(9) Pri DodávateľovÍ, ktorým bude skupina fyzických alebo právnických osôb> vyplní RegistraÔný
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fonnulár Dodávateľa líder skupiny a zároveň v ňom aj identifíkuje všetkých členov tejto skupiny.

(10) Predpokladom pre úspešnú registráciu skupiny dodávateľov ako Dodávateľaje:

a) registrácia všetkých členov skupiny dodávateľov na Trhovisku ako Dodávateľa podľa tohto
Trhovéhoporiadku,

b) riadne vyplnenie Registračného formuláru skupiny dodávateľov lídrom skupiny a
c) udelenie plnomocenstva lídrovi skupiny všetkými jej ČlemnÍ na základe výzvy EKS

elektronickou formou v EKS, a to v lehote určenej vo výzve na udelenie phiomocenstva;
plnomocenstvo možno po jeho udelení až do vyhlásenia zákazky odvolať, pričom jeho
odvolaním aspoňjedným členom skupina dodávateľov zaniká.

(11) Po sphiení podmienok uvedených v odseku 10 tohto článku Trhového poriadku Správca EKS
vygeneruje identifikačné údaje ajednorazové autentifikaéné údaje na účely prístupu na Trhovisko
a do Osobného profilu Dodávateľa. Správca EKS doručí identifíkačné údaje a jednorazové
autentifikačné údaje na účely prístupu na Trhovisko a do Osobného profílu Dodávateľa lídrovi
skupiny dodávateľov, do vlastných rúk; doručenie do vlastných rúk sa uskutočňuje poštou, do
elektronickej scliránky podľa zákona o e-Govemmente alebo osobne na mieste a za podmienok
oznámených Dodávateľovi správcom EKS.

(12) Na úéely Identifíkácie a Autentífíkácie môže Dodávateľ pri prihlasovaní do Trhoviska použiť aj
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doklad o
pobyte s elektroiúckým čipom a bezpečnostným osobným kódom.

ČLV

Objednávateľ

(1) Verejný obstarávateľ a osoba podľa § 8 ZVO, ktorí zadávajú zákazky bežne dostupné na trhu,sú
povmní sa registrovať ako Objednávateľ na Trhovisku.

(2) Na Trhovisku sa môže ako Objednávateľ dobrovoľne registrovať aj akákoľvek fyzická osoba
podnikateľ alebo právnická osoba iná, než podľa odseku 1 tohto článku Trhového poriadku, ktorá
má záujem prostredníctvom Trhoviska zadávať zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby.

(3) Registráciou sa rozumie úplné vyplnenie povinných údajov v Regislračnom formulári
ObJednávateľa, akceptovanie registrácie Správcom EKS a doručenie identifikačných údajov a
jednorazových autentifikacných údajov na úéely prístupu na Trhovisko do vlastných rúk a do
Profilu Objednávateľa.

(4) Registracný formulár obsahuje:

a) obchodné meno alebo názov,

b) lČO,D!Č,lČDPH,akjepridelené,

c) adresu sídla alebo miesta podnikania,

d) emailovú adresu,

e) telefonický kontakt,

f) mformáciu, či ide o verejného obstarávateľa alebo osobu podľa § 8 ZVO (povinná osoba)
alebo o osobu, ktorá sa ako Objednávateľ registruje dobrovoľne,

g) ďalšie údaje.
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(5) Pri registrácii Je právmcká alebo fyzická osoba povumá uviesť v Registračnom formulári podľa
odseku 4 tohto Článku Trhového poriadku údaje, ktoré sú obchodnými údajmi právníckej alebo
fyzickej osoby. Pri registrácii právnická alebo fyzická osoba potvrdí súhlas s OPET. Potvrdením
súhlasu s OPET právnická alebo fyzícká osoba zároveň prehlasuje, že takto ňou poskytnuté údaje
sú údajmí obchodnými, t.j. jedná sa o údaje kontaktaej osoby, ktorá je oprávnená konať
a komunikovať v mene právaickej alebo fyzickej osoby.

(6) Pri registrácii môže právnická alebo Jfyzická osoba uviesť, Či súhlasí so zasielaním
marketingových informácií. Takto udelený súhlas so zasielaním marketingových informácií je
právnická alebo fyzická osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.

(7) Správca EKS skontroluje automatickým postupom úplnosť vyplneného Registračného formuláru
Objednávateľa a následne registráciu akceptuje, akje Registračný formulár úplne vyplnený.

(8) Správca EKS vygeneruje identifikačné údaje ajednorazové autentifíkačné údaje naúčely prístupu
na Trhovisko, Správca EKS doručí identifíkačné údaje ajednorazové autentifikačné údaje na
účely prístupu na Trhovisko osobe, ktorá sa registrovala, do vlastných rúk; domcenie do vlastných
rúk sa uskuto&ňuje poätou, do elektronickej schránky podľa zákona o e-Govemmjente alebo
osobne na mieste a za podmienok oznámených Objednávateľoví správcom EKS.

(9) Na účely Identifikácie a Autentifíkácie môže Objednávateľ pri prihlasovaní do Trhoviska použiť
aj obÔiansky preukaz s elektroníckým fiipom a bezpečnostaým osobným kódom alebo doklad o
pobyte s elektronickým cipom a bezpečnostným osobným kódom.

ČLVI

Opisný formulár

(1) Používateľje oprávaený na Webovom sidlte trhoviska vyplniť Opisný fonnulár.

(2) Súčasťou Opisného formuláru sú:

a) VŠeobecná Špecifíkácia predmetu zakazky,

b) FunkcÍa a technické vlastnosti,

c) Osobitné požíadavky na plnenie,

d) Prílohy.
j

(3) Všeobecnou Špecifíkáciou predmeŕu zákazkyje slovný názov predmetu zákazky, kl'účové slová
defínujúce strucný opis predmetu zákazky, klasifíkácia predmetu zákazky prostredníctvom CPV
a druh zákazky.

(4) Funkciouje opis ftmkcií alebo účelu predmetu zákazky.

(5) Technickýnu vlastnosťamije opis technických vlastností, ktoré má spíňať predmet zákazky, a to
najmäuvedením:

a) technických vlastností s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne
vyjadriteľnýchjednotiek, alebo

b) slovného opisu tecbnických vlastnostf.

(6) Vrámci Opisného formuláru je Používateľ oprávnený vyh^árať viaceré položky apre každú
z nich určiť samostatnú funkciu a/alebo technické vlastnostL
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(7) Osobitnými požiadavkami na phienie sú špecifícké požiadavky na plnenie Zmluvy nevyhnutné
pre riadne plnenie Zmluvy, ktoré nie sú v rozpore alebo konflikte so Všeobecnými zmluvnými
podmienkami.

(8) Používateľ je opravnený v Opisnom formulári priložiť na doplnenie infonnácií o predmete
zákazky prílohu. tľdaje uvedené v prílohe, ako aj grafická a formálna podoba prílohy, musia
spÍňať podmienky anonymity podľa § 1 09 ods. 8 ŽVO.

(9) Používateľ je povinný vyphúť Opisný formulár úphie a presne, tak aby zadané špecifikácie
vyjadrovali podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Zadané špecifikácie majú zohľadňovať
všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na phienie Zmluvy a na vypracovanie ponuky na daný
predmet zákazky. Špecifikácie musia byť opísanéjednoznačne, úplne a nestramíe.

(10) Používateľomyytvorený Opisný formulár, ktorýnieje v rozpore s dobrými mravmi alebo dobrou
praxou vo verejnom obstarávaní a ktorý prešiel Karanténou, bude zaradený do Knižnice. Súlad
Opisného fomiuláru s dobrými mravmi alebo dobrou praxou vo verejnom obstarávaní posudzuje
automaíizovane EKS, ako aj správca EKS predtým, než zverejnením Opisného fonnulám začne
plynúť lehota na Karanténu.

Čl. VII

Ponukový formulár

(1) Dodávateľje oprávnený na Webovom sídle trhoviska vyplniť Ponukový fonnulár.

(2) Prvú časť Ponukového formuláru tvoria údaje v rozsahu Opisného formulám. Pri vypÍňaní tejto
éasti Ponukového formuláru Dodávateľ postupuje primerane podľa čl. VI tohto Trhového
poriadku. Dodávateľ môže na účely vyplnenia prvej časti Ponukového formuláru použiť aj
existujúci Opisný formulár z Knižnice.

(3) Druhú časť Ponukového formnláru tvorí všeobecná zmluvná špecifikácia, ktorú je Dodávateľ
povinný pravdivo a úplne vyplniť.

(4) Súčasťouvšeobecnej zmluvnej špecifikácie sú:

a) miesto plnenia,

b) platoosť ponuky,

c) množstvo ponúkaného predmetu zákazky,

d) lehotu pre nástup na phienie od účinností Zmluvy,

e) maximáhiu jednotkovú cenu bez DPH, cenu s DPH sadzbu DPH, alebo maxunáhiu
jednotkovú cenu bez DPH a cenu s DPH v prípade plnenia zahŕňajúceho rôzne sadzby DPH.

f) druh VŠeobecných zmluvných podnúenok.

(5) Záväzným potvrdením sa ponuka, ktoráje predmetom Ponukového formuláru, stáva Obchodnou
ponukou. Týmto potvrdením Dodávateľ zároveň vyjadruje súhlas s ďalším využívaním
Obchodnej ponuky na Trhovisku spôsobom uvedeným v Trhovom poriadku.

(6) Zverejnená Obchodná ponuka je návrhom na uzavretie Zmluvy voči vopred neurčenému
ObJednávateľovi.

(7) Obchodnou ponukouje Dodávateľ viazaný.
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(8) Obchodná ponukaje v Katalógu pcmúk zverejnená v anonynmej podobe.

ČI.VHI

Rozporový formulár a Karanténa

(1) Používateľ j e oprávnený predložiť voči Opisnému fonnuláru rozpor.

(2) Rozpor voäi obsahu Opisného formuláru moŽno uplatniť poías Karantény v lehote 48 hodín od
zverejnenia Opisného formuláru na Trhovisku. Do lehoty podl'a predoŠlej vety sa nezapočítavajú
gtátne sviaťky a dni pracovného pokoja.

(3) Používateľ vpodanom rozpore identifikuje pôvodný rozporovaný text Opisného fonnuláru,
uvedie návrh nového textu a odôvodnerde rozporovania.

(4) Používateľ, ktorý v systéme vytvoril rozporovaný Opisný fonamlár, môže predložený rozpor
prijať pTepracovaním rozporovaného Opisného fonnuláru. Ak po podaní ro2poru dôjde k zmene
v Opisnom fomsúéú, Opisný formulár sa zaradí opätovne do Karantény.

(5) Uplynutím lehoty 48 hodín na predkladanie rozporov sa Opisný formulár zaradí do Knižnice.

(6) Zaradením Opisného formuláru do Knižnice možno Opísný fonnulár používať vzadávaní
zákaziek na Trhovisku spôsobom uvedeným v Trhovom poriadku.

ČLK

Objednávkový formulár a Objcdnávkové atribéty

(1) ObJednávateľ pri postupe podľa § 109 ZVO (ďalej aj "Postup so vstupom z Katalógu ponúk")
vytvára Objednávku výberom Predbežne dcceptovanej ponuky z Katalógu ponúk ajej doptnením
o Objednávkové atribúty.

(2) Objednávateľ pri postupe podľa § 110 ZVO (ďalej aj "Postup so vstuponi z Knižnke") vytvára
Objedfliávku vytvorenim Objednávkového formuláru s použitím niektorého z Opisných
fonnulárov z Rnižnice ajeho doplnením o Objednávkové atribúty.

(3) Objednávkové atribúty obsahujú konkrétnu zmluvnú Špecifikáciu a podmienky zadávania
zákazky.

(4) Objednávater v rámci konkrétaej zmluvnej špecifíkácie uvedie:

a) nriesto plneDÍa,

b) lehotu plnenía,

c) pozadované množstvo predmetu zákazky,

d) maximálnu výšhi finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na fínancovanie predmetu
zákazky,

e) dmh Väeobecných zmluvných podmienok,

í) cije predmet zákazky spolufmancovaný z európskych štrukturälnych a investičných fondov
EÚ alebo obdobných fínanČných nástrojov (napr. Švajčiarsky fínanmý mechanizmus,
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky fínančný mechaaizmus),

g) súhlas s OPET.
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(5) Objednávateľ v podmienkach zadávania zákazky uvedie

a) daňový stav Objednávateľa, kde Objednávateľ uvedie, čije platiteľom DPH,

b) Lehotu na predkladanie ponúk,

c) hodnotiace kritériá,

(6) ObJednávateľ je oprávnený uviesť v Objednávkovom fonnulári stanovisko k rozporom
uplatneným k Opisnému fonnuláru použitému pri vytváraní tohto Objednávkového formuláru.

(7) Objednávateľ pri vypÍňaní Objednávkového formuláru v časti hodnotiace kritériá určí pri kritériu
najnižšej ceny hodnotenie ceny bez DPH, akje Objednávateľ platiteľom DPH, alebo hodnotenie
ceny vrátane DPH, ak Objednávateľ nieje platiteľom DPH.

(8) Ak (i) ide o zákazku na dodanie tovaru alebo (ii) Objednávateľ pri zákazke na poskytnutie služby
nerozhodol, že nepoužije elektronickú aukciu, po skončení Lehoty na predkladame ponúk zacne
elektronická aukcia za podmienok uvedených v tomto Trhovom poriadku.

(9) Pri použití elektronickej aukcie podl'a predošlého odseku EKS určí v Objednávkovom fonnulári
aj lehotu začatia elektronickej aukcie, pričom Objednávkový formulár je aj výzvou na účasť
v elektronickej aukcii.

(10) Objednávateľ je oprávnený v Objednávkovom fommlári pri Postupe so vstupom zKnižnice
požadovať od Dodávateľa predloženie Vlastného návrhu phienia zákazky. Ak túto požiadavku
Objednávateľ určí, uvedie v Objednávkovom formulári bližšie pokyny k forme aobsahu
Vlastného návrhu phienia zákazky.

(11) Objednávateľ je oprávnený v Objednávkovom formulári uviesť, že ak sa zadávania zákazky
zúcastní ibajeden Dodávateľ, EKS označí zadávanie zákazky za nedokonané.

(12) Potvrdením údajov uvedených v Objednávkovom fommlári Objednávateľ vyhlasuje zadávanie
zákazky na Trhovisku.

ČLX

Zmluvný formulár a Zmluva

(1) Zmluvný formulár vytvára EK.S automatizovaným spôsobom pri každej zadanej zákazke v čase
od vyĽLásenia zákazky do konečného zostavenia poradia ponúk. Zo Zmluvného fommláru sa
automatizovaným spôsobom vyhrára Zmluva.

(2) Dodávateľ predložením Obchodnej ponuky alebo Kontraktačnej ponuky a Objednávateľ
vytvorením Objednávky vyjadrujú suhlas suzavretím Zmluvy fomiou apostupom určenými
v Trhovom poriadku a vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

(3) Dodávateľ zabezpečí, aby právny úkon záväzného potvrdenia Obchodnej ponuky alebo
Kontraktačnej ponuky vykonala osoba oprávnená konať za alebo v mene Dodávateľa a
Objednávateľ zabezpečí rovnaké pri právnom úkone vytvorenia Objednávky. EKS zabezpeôí, aby
pri právnych úkonoch podľa prvej vety Dodávateľ a Objednávateľ osobitným spôsobompotvrdili,
že za nich alebo v ich mene koná oprávnená osoba a tuto skutočnosť potvrdili aj jednorazovou
opätovnou identifikáciou a autentifíkáciou. O skutoônosti podl'a druhej vety vykoná EKS
systémový záznam, ktorý slúži na určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Vprípade, ak
Dodávateľom alebo Objednávateľom je právnická osoba, považuje sa na úÔely vytvorenia
systémového záznamu podl'a predošlej vety za osobu, ktorá daný úkon vykonala, jej štatutámy
orgán alebo ním splnomocnená osoba.
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(4) Ak ide o Postup so vstupom z Katalógu ponúk (postup podľa § 109 ZVO), ts^

a) Obchodná ponuka je návrhom DodávateFa na uzavretie Zmluvy s vopr&d neľirčeným
Objednávateľom, za podmienok podl'a Obchodnej ponuky, VŠeobecných zmluvných
podmieĽLok a Objedoávateľom dophiených Objednávkových atribútov,

b) výber Obchodnej ponuky ako Predbežne akceptovanej ponuky a vyplnenie Objednávkových
atribútovje prcjavom vôle ObJednávateľa akceptovať víťaznú ponuku za podmienok podl'a
§ 109 ods. 6 ZVO a uzavrieť Zmluvu v súlade s Obchodnou ponukou alebo Kontraktačnou
ponukou, ktorá sa stane víťaznou ponukou a v súlade s Objednávkovými atribútmi a
Všeobecnými zmluvaými podmienkami>

c) Kontraktacná ponukaje návrhom Dodávateľa na uzavretie Zmluvy s Objednávateľom, ktorý
vyhlásil zadanie zákazky na Trhoviskti, a to za podimenok podľa Kontraktacnej pormky,
Väeobecných zmluvných podmieaok a Objednávateľom dophiených Objednávkových
atribútov,

d) uplynutie Lehoty na predkiadanie ponúk (t.j. 72 hodín, ak nebola v Objednávkovom
formulári určená dUiäia lehota), alebo pri použití elektronicksg aukcie skoniSenie
elektronickej aufccie, sú momentom, kedy sa prejav vôle DodávateFa, ktorého Obchodná
ponuka alebo Kontraktačná ponuka sa stala víťaznou ponukou a prejav vôle Objednávateľa,
ktorý vyhlásil zadanie zákazky na Trhovisku, stretli a vyvolali úíinky, ktorými je vznik
Zmluvy, ktorej sú oni zmluvnými stranami,

e) Zmluvou je dokument v elektrouickej fonne, ktorý pozostáva z Obchodnej ponuky alebo
KofitraktaČnej ponuky, ktorá sa stala víťazaou ponukou, Objednávkoyých atóbútov a zo
Všeobecných zraluvných podmienok.

(5) Ak ide o Postup so vstupom z Kmžnice (postup podl'a §110 ZVO), tak

a) Objednávka je prejavom vôle Objednávateľa na uzavretie Zmluvy s vopred neurčeným
Dodávateľom, za podmienok podľa Objednávky, Všeobecných zmluvných podmienok a
Kontraktaínej ponuky, ktorá sa stane víťaznou ponukou,

b) Koatraktačná ponukaje prejavom vôle Dodávateľa na uzavretie Zmluvy s Objednávaterom,
ku ktorého Objednávke bola predložená, a to za podmieaok podľa Kontraktačnej ponuky,
Objedmávky a Všeobecných zmluvných podmienok,

c) uplynutie Lehoty na predkladanie ponúk (t.j. 72 hodín. ak nebola v Objednávkovom
fonnulári určená dlhäia lehota), alebo pri použití elektronickej aukcie skončenie
elektronickej ankcie, sú momentom, kedy sa prejav vôle Dodávateľa, ktorého Kontraktačná
ponuka sa stala víťaznou ponukou a prejav vôle Objednávateľa, ktory yyhlásil zadanie
zákazky na Trhovisku, stretU a vyvolali účiuky, ktorými je vz&ik Zmluvy, ktorej sú oni
zmluvnými stranami; k uzavretiu Zmluvy vsakaedôjde a EKS oznací zadávanie zákazky ako
nedokonané, pokiaľ si Objednávateľ v Objednávkovom formulári v súlade s čl. K ods. 11
Trhového poriadku vyhradil neuzavretie Zmluvy vprípade, ák sa zadávania zákazky
zúcastoi iba jeden Dodávateľ a KontraktaÔnú ponuku kObjednávke podal len jediný
Dodávateľ,

d) ZmluvouJe dokument v elektronickej fonne, ktorý pozostáva z Kontraktačnej ponuky, ktorá
.

sa stala víťaznou pomjkou, Objednávky a zo VŠeobecných zmluvných podnuenok.
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ČLXI

Postupy zadávania zákaziek na Trhovisku

(1) Zákazku možno na Trhovisku zadať niektorým z nasledujúcich postupov:

a) Postup^ystupom z Katalógu ponúk, založený na Predbežne akceptovanej ponuke (postup
podľa§ 109ZVO),

b) postup so vstupom z Knižnice, založený na Opisnom fonnulári z Knižnice (postup podľa §110
ZVO).

či.m

Postup so vstupom z Katalógu ponúk

(1) Objednávateľ_vyhľadá vhodnú Obchodnú ponuku v Katalógu ponúk a vyberie ju ako ponuku,
ktorá sa v ďalšom procese môže stať Predbežne akceptovanou ponukou.

(2) EKS neumožní Objednávateľovi označiť ako predbežne akceptovanú Obchodnú ponuku
Dodávateľa, ktorý daného Objednávateľa zaradil na individuálny zoznam nežiadúcich
objednávateľov podl'a tohto Trhového poriadku.

(3) Pri vybere Obchodnej ponuky Objednávateľ zohl'adňuje vsetky informácie uvedené v Obchodnej
ponuke, vrátane Dodávateľom označených Všeobecných zmluvuých podmienok.

(4) Po výbere ObchodneJ ponuky Objednávateľom vyhľadá EKS ďalšie aspoň dve rovnaké alebo
ekvivalentné Obchodné ponuky podľa § 109 ods. 3 ZVO.

(5) AkEKSUSPesnevyhľadá ďalšie aspoň dve rovnaké alebo ekvivalentné Obchodné ponuky podľa
§ 109 ods. 3 ZVO k Obchodnej ponuke vybranej Objednávateľom, EKLS túto Obchodnú ponuku
vybranú Objednávateľom oznací ako Predbežne akceptovanú ponuku.

(6) AkEKS nenájde kObchodnej ponuke vybranej Objednávateľom aspoň dve rovnaké alebo
ekvivalentné Obchodné ponuky podľa § 109 ods. 3 ZVO, Objednávateľmôže ďalej postupovať
Postupom so vstupom z Knižnice.

(7) Objednávateľ po predbežnej akceptácii Obchodnej ponuky vyplní ďalšie časti Objednávkového
formuláru postupom uvedeným v čl. Dí tohto Trhového poriadku.

(8) Po omaceni vybraiiej Obchodnej poniri^ za ^re^3eme a^cePtovan1u ponuku avyplnení
Objednávkového formuláru Objednávateľ vyhlási zadávanie zákazky v EKS.

(9) Popredbežnom akceptovam Obchodnej ponuky a vyhlásení zákazky v EKS zašle EKS na adresu
elektronickej komunikácie všetkým Dodávateľom, ktorí v Osobnom profíle Dodávateľa majú
uvedený údaj_o rovnakej Idasifikácii tovaru alebo služieb podľa CPV, v akej bola predbežne
akceptovaná Obchodná ponuka, ako aj všetkym Dodávateľom, ktorí si o tejto udalosti zvolili
momosť zasielania informácií, mformáciu o predbežnom akceptovaní Óbchodnej ponuky
a vyhlásení zákazky v EKS.

(10) Po vyhlásenízákazkyjev Lehote na predkladanie ponúk každý Dodávateľ oprávnený predložiť
Objednávateľovi Kontraktaénú ponuku.

(11) Dodávateľje v zadávaní zákazky identifíkovaný výlucne bezvýznamovým identifíkátorom.

(12) Dodávateľ predkladá KontraktaČnú ponuku vyplnením apotvrdením návrhu na plnenie
hodnotiaceho kriténa najnižsia cena, pričom tento návrh: (i) musí mať formu kladného čísla, (ii)
nesmie byť rovný alebo vyšší ako je návrh najnižšej ceny uvedený v Predbežne akceptovanej
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ponuke alebo v inej tým istým Dodávaterom skôr predloženej Kontraktačnej ponuke a (iii)
nesiaie byť rovný ako je návrh v iaej skôr predloženej Kontralrtacnej ponuke.

(13) Predložením novej Kontraktačnej ponuky tým istým Dodávateľom sa predchádzajúca
K-ontraktacná ponuka predložená týmto Dodávateľom stáva neplatnou.

(14) EKS oboznamuje Objednávateľa a kaŽdého Dodávateľa, ktorý predložil Kontraktačnú ponuku,
s novou predloŽenou Kontraktacnou ponukou na danú zákazku.

(15) Dodávateľ je opravnený pred uplynutím Lehoty na predkladanie ponúk stiahnuť svoju
KontraktaČnú ponuku a opraviť ju; to neplatí pre Predbežne akceptovanú ponuku. Na stiahnutú
KoirtraktaÍnú ponuku sa pri zadávaní zákazky ďalq neprihUada.

(16) EKS po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk zostaví automatizovanym spôsobom poradie z
predložených KontraktaČných ponúk a Predbežne akceptovanej ponuky.

(17) Ak sa použije elektronická aukcia> EKS po uplynutí Lehoty ita predldadame ponťik a zostavení
poradia z predložených Kontraktačných ponúk aPredbežne akceptovanej ponuky informuje o
zacatí elektronickej aukcie Dodávateľa, ktorého ponuka bola predbeíne akceptovaná a
Dodávateľov, ktorí počas Lehoty na predkladanie ponúk predložili platuá Kontraktacnú ponuku.
Elektronickej aukcie sa môžu zucastoiť Dodávatelia podl'a predošlej vety.

(18) Elektronícká aukcia zacne 15 minút po uplynutí Lehoty na predkladanie pofnúk, ato
s prililiadnutímna rozsah denného Času, keďje TrhovÍsko možné používať na zadávanie zákaziek
podl'a čl. II ods. 2 tohto Trhového poriadku.

(19) EIektronická aukcia trvá 20 minút, sopakovanou možnosťou predíženia o2 minúty. Ak
Dodávateľ ponúkne novú cema, ktorá spíňa po^adavky týkajúce sa minimáhiych rozdielov, počas
posledných 2 minút trvania elelctronickej aukcie, elektronická aúkcia sa predlŽuje o 2 minúty,
ktoré začnú jplynúť odpôvodného skonČenia eíektrouickej aukcie. Elektronická aukcia sa po jej
prvom predízení predÍžÍ o 2 nuuuty vždy, keď počas jej predíženia Dodávateľ ponúkne novú
cenu, ktorá spiôa požiadavky týkajuce sa minunálnych rozdielov, a to aj opakovane.

(20) ElektronÍcká aukcia skoncí:

a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii v lehote podl'a odseku 19 tohto článku
Trhového poriadku žiadny Dodávateľ nepondkne Žiadne nové ceay, ktoré spÍňajú požiadavky
týkajúce sa mumnálnych rozdielov, alebo

b) ak Žiadny Dodávateľ neponúkne v lehote podľa odseku 19 tohto élánku Trhového poriadku
ďalsie nové ceny, ktoré spÍňajú požiadavliytýkajúce sa minimálnych rozdielov.

(21) Ak sa použije elektronická aukcia, EK.S po skončení elektrônickej aukcie zostaví
automatizovaným spôsobom poradie z predložených ponúk.

ČLXIH

Postup so vstupom z Knižnice

(1) Objednávateľ vyhľadá v Knižnici Opisný formulár a zaradí ho do Objednávkového fonnuláru.

(2) Objednávateľ následne vyplní ďalšie Íasti Objeďnávkového fonnuláru postupom uvedeným v cl.
Dí tohto Trhového poriadku.

(3) Po vyplnení Objednávkového fonnuláru Objednávateľ vyhlási zadávanie zákažky v EKS.

(4) Po vyhlásení zákazky v BK.S zašle EKS na adresu elektronickej komunikácie všetkým
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Dodávateľom, ktorív Osobnom profíle Dodávateľa majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii
tovaru alebo S^A poďa cpv we^nych vo^^á^°yom fomu^^^Dodávaterom, ktori si o tejto udalosti zvolili moznosť zasielania informácií, infonnáciu- o
vyhlásení zákazky v EKS.

(5) Po vyhlasení zákazkyje v Lehote na predkladanie ponúk každý Dodávateľ oprávnený predložiť
Objednávateľovi Kontraktaénú ponuku.

(6) Dodávateľje v zadávaní zákazky identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifíkátorom.

(7) Dodávateľ predkladá Kontraktačnú ponuku vyplnením apotvrdením návrhu na plnenie
hodnotiaceho kriténa najnizšia cena, pričom tento návrh: (i) musí mať formu kladného čísla, (ii)
^Tjr^oS^f ^'^r^^^0^)^^1 m{^s^^u^?eS^^n2c^eIsi^^l?^f^tskCT
predloženej Kontraktačnej ponuke.

(8) Ak Objednávateľ vObjednávkovom fonnulári vyžaduje predloženie Vlastného návrhu plnenia
zákazky, Dodávateľje povinný ako súčasť svojej Kontraktaénej ponuky predložiť Vlastny návrh
plnenia zákazky podľa pokynov Obj ednávateľa, a to ako (i) súhnmý vlastaý návrh phienia na celý
predmet zákazky alebo (ii) vlastný návrh phienia podľa položiek predmetu zákazky.

^ ^^^^Á ^l^L ^^^?lľL*?^SL!S?"i! n- "Ľ>oidTvaterom sa predchádzajúca
Kontraktačná ponuka predložená týmto Dodávateľom stáva neplatnou.

(10) EKS oboznamuje Objednávateľa a každého Dodávateľa, ktorý predložil Kontraktačnú ponuku,
s novou predloženou Kontraktačnou ponukou na danú zákazku.

(11) Dodávateľ je opravnený pred uplynutím Lehoty na predkladanie ponúk stiahnuť svoju
Kontraktačnu ponuku a opraviť ju. Na stiahnutú Kontraktacnú ponuku sa pri zadávaní zákazky
ďalej neprihliada.

(12) EKS po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk zostaví automatizovaným spôsobom poradie z
predložených Kontraktačných ponúk.

(13) Ak sapoužije elektronická aukcia, EKS po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk a zostavení
poradia z predloženych Kontraktačných ponúk informuje o začatí elektronickej aukcie
?i^^a^^'^^l;?^a^^?^?i^e^^.^äf-°!l?^i?r^^žl^?l-a?ú Kontrakta ponuku'
Elektronickej aukcie sa môžu zúčastniť Dodávatelia poďľa predošlej vety.

(14) Elelďromcká aukcia začne 15 minút po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk, ato
s pnhliadnutím na rozsah denného času, keďje Trhovisko možné používať na zadávanie zákaziek
podľa čl. n ods. 2 tohto Trhového poriadku.

(15) Elektromcka^aukclafrvá20 il^m^^op^Y^noiu^žnosťouprcd^zfma,02 minúty- Ak
Dodávateľ ponúkne novú cenu, ktorá spÍňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov;počas
poslednych 2 mnut ^^la eletomckeJ a^cl^eletoonlc^ ^ o 2 mÍnúty,
?;.T>a'í3ŕ^°S^'S-g;ss^S2ťr.=
cenu, ktorá spÍňa požiadavky týkajúce sa miiumáÍnych rozdielov, a to aj opakovane.

(16) Elektronická aukcia skončí:

a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii v lehote podľa odseku 15 tohto článku
TAOVéhoporiaďcuziadny Dodavateľneponúkne žiadne nové ceny, ktoró splňajúpožiadavky
týkajúce sa minimáhiych rozdielov, alebo
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b) ak žíadny Dodávateľ neponúkne v lehote podl'a odseku 15 tohto článku Trhového poriadku
ďalšie nové ceny, ktoré spíňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov.

(17) Ak sa použije elektronická aukcia, BKS po skončení elektronickej aukcie zostaví
automatízovaným spôsobom poradie z predložených ponúk.

Čl. XIV

Nadlunitné trhovisho

(1) Objeáaávateľ je oprávnený použiť Nadlimitné trhovisko na zadanie nadlimitnej zákazky na
dodanie tovasu bežne doshipného na trhu alebo Badlumtne?) zákazky na poskytnutie služby bežne
dostupnej na trhu.

ČLXV

Postup zadávania zákaziek na Nadlimitnom trhovisku

(1) Objednávateľ na Trhovisku vyberie podľa § 66 ods, 8 2VO najvhodnejšiu Obchodnú ponuku
zverejnenú na Trhovisku, ak pre rovnaký alebo ebŕivalentný tovar alebo služby sú na TAovisku
zverejnené v čase akceptovania aspoň tri Obchodné ponuky. Zvybranej Obchodnej ponuky
Objednávateľ prostredníctvom EKS vytvorí oznámenie o vyhláseni verejného obstarávama a
súťaíné podklady. Na výber Obchodnej ponuky možno použiť len tú Obchodnú ponufcu
zvercjnenú v Katalógu ponúk, pri ktorej Dodávateľ v BKS vyjadril súhlas s jej pouíitím na
Nadlimitnom trhovisku.

(2) Objednávateľ môže vytvoriť ozaámeme o vyhlásenÍ verejného obstarávania a súťažné podklady
aj prostrcáníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 13 ods. 2 písm. m) ZVO. Pri tomto
postupe Objednávateľ prostrednictvom BKS z údajov zo zverejnenej ObchodneJ ponuky na
Trhovisku a infonnácií od Objednávateľa automatizovaným spôsobom vytvorí oznámenie o
vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady.

(3) Na vytvorenie oz&ámenia o vyhlásení verejného obstairávania a súťažných podldadov pri postupe
podfa odseku 1 tohto článku TAového poriadku sa primerane aplikujú postupy pre vytvorenie
Objednávkového fonnulám podľa Čl. Dí a XII tohto Trhového poríadku. Na vytvorenie
oznámenia o vyhláseni verejného obstarávania a súťažných podldadov pri postupe podl'a odseku
2 tohto Článku Trhového poriadku sa primerane aplikujú postupy pre vytvorenie Objedaávkového
formuláru podl'a Čl. Dí a XIII tohto Trhového poríadku.

(4) Obchodná ponuka, ktorú Objednávateľ vybral na Trhovisku, je pri postupe podl'a odseku 1 tohto
článku Triiového poriadku po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávanía
považovaná za ponuku predloženú v lehote na predkladanie ponúk podl'a § 66 ods. 2 alebo 3
ZVO. Obsah tejto ponuky sa nesmie meniť a daný Dodávateľ ju nemôže vziať späť.

(5) Po zverejnení ozuámenia o vyhlásení verejného obstarávania zasle EKS na adresu elekfronickej
komunikácie všetkým Dodávateľom, ktori v Osobnom profile Dodávateľa majú uvedeaý údaj o
rovnakg klasífikácii tovaru alebo služieb podl'a CPV, v akej bola vybraná Obchodná ponuka, ako
aj všeťkým Dodávateľom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií,
informáciu o vyhlásení verejnej súťaže; pri postupe podľa odseku 1 aj infomiáciu o výbere
Obchodnej ponuky.

(6) Dodávateľ predkladá ponuku prostredníctvom fúnkcionality EKS.
r

(7) Otváranie ponúk na Nadlimitnom trhovisku podľa § 52 ZVO je neverejné. Udaje z otváraaia
ponúk podľa § 52 ods. 2 ZVO komisía na vyhodnotenie ponúk (ďalej lea "komisia")
nezverejňuje. Zápísnica z otváranía ponúk podľa § 52 ods. 3 ZVO sa neodosiela Dodávateľom.
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(8) Na zostavenie poradia ponúk na Nadlimitnom trhovisku sa použije elektronická aukcia podTa §
54 ZVO.

(9) Na ďalšÍ postup zadávania zákazky s využitím Nadlimitného trhoviska sa vzťahujú príslušné
ustanovenia ZVO upravujúce verejnú súťaž, pričom komunikácia medzi Objednávateľom
a Dodávateľmi sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických nástrojov podľa § 20 ZVO, za
podmienok uvedených v čl. XVII tohto Trhového poriadku.

(10) Zmluva, ktoráje výsledkom zadávania zákazky na Nadlimitnom trhovisku, je Zmluvou, ktorá sa
spravuje Všeobecnými zmluvnými podmienkami alebo zmluvnými podmienkami určenými
Objednávateľom v súťažných podkladoch.

(11) Znúuva na Nadlimitnom trhovisku sa uzatvára v elektronickej podobe len, akju všetky strany
zmluvy podpíšu kvalifíkovaným elektromckým podpisom alebo kvalifíkovanou elektronickou
pecaťou podl'a zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na
vnútomom trhu a o zmene a doplneni mektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
V ostatných prípadoch sa zmluva na Nadlimitnom trhovisku uzatvára v listinnej podobe.

ČL XVI

Identifikácia a Autentifíkácia na Nadlimitnom trhovisku

(1) Na Identifíkáciu a Autentifikáciu Dodávateľov na Nadlumtaom trhovisku sa primerane použijú
nástroje Trtioviska podl'a § 14 ods. 2 ZVO a Trhového poriadku.

(2) Identifikačné a autentifikacné údaje vydáva Správca EKS každému Dodávateľovi, ktorý ešte
nemá tieto údaje vydané v rámci EKS.

(3) Ponuky, ako aj iné dokumenty, ktoré sa v rámci Nadlimitného trhoviska predkladajú, musia byť
podpísané spôsobom, ktorý podporuje funkcionalita EKS a ktorý zabezpečí spoľahlivú
identifikáciu Dodávateľa, spoľahlivé zachytenie jeho obsahu ako aj zhodu medzi podpísaným
dokumentom a dokumentom, ktorý Dodávateľ predložil.

Čl. XVII

Komunikácia a doručovanie na Nadlimitnom trhovisku

(1) Komunikácia med2á Objednávateľom a Dodávateľmi na Nadlimitnom trhovisku sa uskutočňuje
v slovenskomjazyku písomne - elektronicky, spôsobom určeným fúnkcionalitou EKS.

(2) Komunikácia, výmena a uchovávanie infonnácií na NadlimÍtnom trhovisku sa uskutocňuje
spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvemosti údajov uvedených vponuke
predkladanej na NacUÍmitnom trhovisku.

(3) Správca EKS ponúka v EKS neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami
k súťažným podkladom a bi všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia o
vyhláseni verejného obstarávania až do uzavretia Zmluvy.

(4) Miestomna doručovanie v Nadlmútnom trhoviskuje elektronická scliránka zriadená v rámcÍ EKS
a/alebo elektronická tabuľa zriadená v rámci danej verejnej súťaže.

(5) EKS zabezpečuje, aby sa s obsahom komunikácie, najmä ak ide o ponuku, nebolo možné
oboznámiť pred uplynutím zákonnej lehoty a aby sa s ňou nemohli oboznámiť osoby, ktorým nie
je urceaá. Na účely podl'a prvej vety majú všetky zainteresované straay k dispozícii všetky
nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých
podmienok, určených vopred Objednávateľom.
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spôsobom určeným fúnkcionalitou EKS.

či.xvm

Postup po uzavretí Zmluvy

(1) EKS po uzavretí Zmluvy Postupom so vstupom z Katalógu ponúk alebo Postupom so vstupom z
Knižnice zašle uzavretú Zmluvu na zverejnenie v CRZ a zverejní v CRZT.

(2) EKS po uzavretí Zmluvy doplní údaje o zadaaej zákazke do Osobného profílu dodávateľa
a Profílu objednávateľa, vyhotoví Protokol o priebehu zadávania zákazky aposkytuje ďalšie
podpomé služby.

(3) Objednávateľ po splnení Zmluvy vyhotoví v EKS s použitím Referenčného formuláru referenciu.
EKS referenciu vyhotovenú Objednávateľom zverejní v Registri referencií.

(4) Referencia pre úcely zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska nadobúda
účinnosťjej zverejnením na EKS. Vystavenú a účinnú referenciu nemožno v EKS zmeniť, ak na
Jej základe bol Dodávateľ zaradený na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska.

(5) Ak má Dodávateľ alebo v prípade Dodávateľa, kforým je skupina dodávateľov, aspoň jeden
z členov takejto skupiny dodávateľov, vobdobi 12 kalendámych mesiacov vystavené najmenej
tri účinné neuspokojivé referencie od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov, EKS zaradí tohto
Dodávateľa a všetky skupiny dodávateľov, ktorých Členom je tento Dodávateľ, do zoznamu
negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska na dobu 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
Iretej neuspokojivej referencie, a to aj opakovane, na základe ďalsich najmenej troch vystavených
účinných neuspokojivých referencií od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov.

(6) Dodávateľ je oprávnený zaradiť Objednávateľa na individuálny zoznam nežiadúcich
objednávateľov zdôvodu opakovaného neuhradenia splatných záväžkov. ZaradenÍe daného
Objednávateľa na individuálny zoznam nežiadúcich objednávateľov sa uskutočňuje na obdobie 6
mesiacov, pricom o zaradení na individuálny zoznam nežiadúcich objednávateľov EKS daného
Objednávateľa obozaámi.

(7) AkObjednávateľodstúpiodZmluvyzdôvodovuvedenýchvbode 6.3.1,12.5,12.6,12.10, 12.19
a/alebo 18.2 písm. a), b), i), j), k), 1), p), s), t) a/alebo u) Všeobecných zmluvných podmienok a
vystaví neuspokojivú referenciu danému Dodávateľovi, je oprávnený v opakovanom zadávaní
rovnakej zákazky na Trhovisku postupom podľa článku XÍQ Trhového poriadku vylúčiť tohto
Dodávateľa prostredníctvom EKS z účasti na zadávaní tejto zákazky.

(8) AkObjednávateľ^dstúpi od Zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 18.2 písm. e) VŠeobecných
zmluvných podmienok, je oprávnený v opakovanom zadávaní rovnakej zákazky na Trhovisku
postupom podľa článku XUI Trhového poriadku vylúčiť prostrednictvom EKS Dodávateľov
a skupiny dodávateľov zaradené na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska z
účastí na zadávamtejto zákazky. Objednávateľje povinný pre využitie postupu podľa prvej vety
oznámiť správcovi EKSdo 2 pracovných dní od uzavretia Zmluvy prostredmctvom ÉKS'svoje
rozhodnutie o odstúpení od Zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 18.2 písm. e) Všeobecných
zmluvnych podmienok a o zopakovaní zadávania rovnakej zákazky na Trhovisku postupom
podl'a Článhi XIII Trhového poriadku s vylúcením Dodávateľov askupín dodávateľov
zaradených na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska z úôasti na zadávaní tejto
opakovanej zákazky.

ČLXDC

ZávereČné a prechodné ustanovenia
(1) OPET verzia 3.5 nadobúdajú úéimiosť dňa 01.01.2019.
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(2) O zmene OPET upovedomí EKS všetkých Používateľov.

(3) Negatívne referencie vystavené podTa predoslých verzií OPET sa považujú za neuspokojivé
referencie podľa OPET veizia 3.5.

(4) Zmeaa OPET nemá vplyv na už zverejnené Obchodné ponuky alebo zadané zákazly.

(5) Zákazky vyhlásené pred nadobudnutim účiiuaosti OPET verzia 3.5 sa dokončia podTa predošlej
verzie OPET.

->
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ČLI

Postavenie VSeobecných zmluvných podmienok

1.1 Tieto VŠeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "VZP") tvoria súčasť Obchodných podmienok
elektronického trhoviska (ďalej len "OPET") a v súlade s § 13 ods. 8 pÍsm. b) zákona c. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznem neskorších
predpisov (ďalej len "ZVO") upravujú náležitosti Zmluvy uzatvorenej medzi ObjednávateFom
a Dodávateľom ako výsledok zadávama zákazky na Tiiiovisku postupom uvedeným v OPET.

1.2 Tieto VZP sú zároveň všeobecnými obchodnými podmienkami v zmysle § 273 ods. 1 zákona c.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník vzuení neskorších predpisov, ktorými sa spravujú všeťky
zmluvy uzatvorené medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe kontraktacných postupov
Trhoviska (ďalej len "Zmluva"), tvoria prílohu každej Zmluvy a upravujú najmä otázky súvisiace
so vznikom Zmluvy, nadobudnuthn astratou platnosti aúčiimosti Zmluvy, ako aj práva
a povinnosti zmluvných strán založených Zmluvou. Prc vylúčenie pochybností, phienie Zmluvy na
účely úpravy správnych deliktov podľa ZVO nie je využívaním elektronického tíioviska.

1.3 Tieto VZP verzia 3.5 nadobúdajú úÉmnosť dňom 01.01.2019.

ČLII

PojmyVZP

2.1 Pojmy použité v týchto VZP majú význam uvedený v tomto článku VZP a v  1.1.

Cena Zmluvná cena, ktorá je Objednávateľ povinný zaplatiť
Dodávateľovi za Tovar, Služby aleboDielo, ktoré tvoria
predmet Zmluvy a je uvedená v prísluänom Zmluvnom
formulári dajiej Zákazky v súlade s Víťaznou ponukou. Cena j'e
uvedená buď ako celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty
(ďalej len "DPH"), alebo ako cena bez DPH, vzávislosti
použitého kritéria vyhodnotenia danej Zákazky.
Pri Zmluvách majúcich povahu Rámcovej dohody Je Cena
maxunálua ceaa rámcovo dohodnutá za súcet všetkých
Tovarov, Služieb a Diel, ktoré Objednávater môže (ale nemusí)
požadovať od Dodávateľa na základe doručenia čiastkových
výziev v medziach dojednauého rámca Objednávaterom.

Čiastková výzva Spôsob uplatňovania nároku Objednávateľa na dodávku alebo
poskytnutie Plnema v zmysle Zmluvy majúcej povahu
Rámcovej dohody, v medziach zazmluvneného rámca
prostrednictvom doruôenia písomného oznámenia
Dodávateľovi. Čiastková výzva musí byť vystavená v súlade s
prísluŠnou Zmluvou majúcou povahu Rámcovej dohody.

Dielo Na trhu bežne dostupné:
(i) zhotovenie ľircitej hmotnej veci,
(ii) montážurčitejhmotoejveci,
(Íii) údržba,
(iv) vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci,

alebo
(v) hmotne zachyteny výsledok inej činnosti Dodávateľa,

ktoré je predmetom Zákazky a je charafcterizované prislušnou
ŠpecifitíciouvZmluve.
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Dodávatel Na účely týchto VZP označenie zmluvnej strany Zmluvy, ktorá
sa Zmluvou zaväzuje druhej zmluvnej strane (Objednávateľovi)
dodať Tovar, poskytnúť SIužby alebo zhotoviť pre
ObjednávateFa Dielo za dohodnutú zmluvnú cenu, a to bez
ohľadu na zmluvný typ, ktorým sa takýto zmluvný vzťah
spravuje, teda bez ohľadu na to či ide o kupnu zmluvu, zmluvu
o dielo, zmluvu o poskytovaní služieb alebo nepomenovanú
zmluvu.

Pri Zmluve majúcej povahu Rámcovej dohodyje to označenie
zmluvnej strany Zmluvy, ktorá sa Zmluvou zaväzuje druhej
zmluvnej strane (Objeánávateľovi) v nadväznosti na doručenie
Čiastkovej výzvy takejto druhej zmluvnej strany
(Objednávateľa) na dodávku Tovaru, poskytnutia Služieb alebo
zhotovenia Diela v medziach zazmluvneného rámca, dodať
objednaný Tovar, poskytnúť objednané Služby alebo zhotoviť
pre Objednávateľa objednané Dielo za dohodnutú zmluvnú
cenu, a to bez ohFadu na zmluvný typ, ktorým sa takýto zmluvný
vzťah spravuje, teda bez ohľadu na to či ide o kúpnu zmluvu,
zmluvu o dielo, zmluvu o poskytovaní služieb alebo
nepomenovanú zmluvu.

KontraktaČné postupy Postup so vstupom z Katalógu ponúk (postup podľa § 109
Trhoviska ZVO), Postup so vstupom zKnižnice (postup podľa § 110

ZVp) alebo Nadlimitné trhovisko.
Moment uzavretia Časový okamih defínovaný v bode 3.1 VZP
Zmluvy
Objednávateľ Na účely týchto VZP označenie zmluvnej strany Zmluvy, ktorá

sa Zmluvou zaväzuje od druhej zmluvnej strany prevziať riadne
a včas dodaný Tovar, poskytnuté Sluzby alebo zhotovené Dielo
a zaplatiť za ne dohodnutú zmluvnú cenu, a to bez ohľadu na
zmluvný typ, ktoiým sa takýto zmluvný vzťah spravuje, teda
bez ohľadu na to či ide o kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, zmluvu
o poskytovaní služieb alebo nepomenovanú zmluvu.
Pri Zmluve majúcej povahu Rámcovej dohodyje to označenie
zmluvnej strany Zmluvy, ktorá má na základe Zmluvy právo
(nie však povinnosť) v medziach zazmluvneného rámca
Ciastkovou výzvou vyzvať druhú zmluvnú stranu (Dodávateľa)
na dodávku Tovaru a/alebo poskytnutie Služieb a/alebo
zhotovenie Diela, a v pripade doručenia takej Čiastkovej výzvy
druhej zmluvnej straae (Dodávateľovi) sa zaväzuje od druhej
zmluvnej strany prevziať riadne a včas dodaný Tovar,
poskytnuté Služby alebo zhotovené Dielo a zaplatíť za ne
dohodnutú zmluvnú cenu, a to bez ohl'adu na zmluvný typ,
ktorým sa takýto zmluvný vzťah spravuje, teda bez ohľadu na
to ci ide o kúpnu zanluvu, zmluvu o dielo, zmluvu o poskytovaní
služieb alebo nepomenovanú zmluvu.

Plnenie Všeobecné označenie pre Tovar, Služby alebo Dielo, ktoré
tvoria súčasť predmetu Zmluvy na zadanie Zákazky, alebo ktoré
sú predmetom Čiastkovej výzvy na plnenie doručenej
Objednávateľom Dodávateľovi na základe Zmluvy majúcej
povahu Rámcovej dohody, pokiaľ sň

f^
v medziach

zazmluvnenélio rámca dodávky Tovaru, poskytnutia Služieb
alebo vykonania Diela.

Postup so vstupom z Postup zadávania Zákazky prostredníctvom Trhoviska v súlade
Katalógu ponúk s§ 109 ZVO
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Postup so vstupom z Postup zadávania Zákazky prostredníctvom Trhoviska v súlade
Knižnice s§nozvo
Rámcová dohoda Zmluva, ktorá je výsledkom Kontraktačného postupu

Trhoviska, pri ktorej bolo Objednávateľom v príslušnom
Objeánávkovom fonnulári zvolená prísluáná voľba, že Íde o
ramcovú dohodu v zmysle prísluSných ustanovení ZVO. Pre
Zmluvu, ktorá je Rámcovou dohodou, platia Osobitaé
ustanovenia pre Rámcové dohody uvedeaé v čl. XVI týchto
VZP.

SIužba Sluíba bežne dostupná na trfau, okrem služby, ktorcj predmetom
je mtelektuálne plnenie, ktorá je predmetom Zákazky aje
charakterizovaná Specifíkáciou tejto služby podľa príslušného
Zmluvného fonnulára tvoriaceho súčasť Zmluvy

Špecifíkácia Súbor vlastností Tovaru, Služby alebo Diela tvoriacich predmet
Zákazky defínovaných vo Vseobecnej äpecifíkácii, FunkČnej
špecifíkácii, Technickej špecifikácii a/alebo Osobitných
požiadavkách na plnecie.

Tovar Na trhu bežne dostupná hfíuteľná vec alebo viac hnuteľných
vecí, ako aj iné majetkové hodnoty ktoré príslušné právne
predpisy povaŽujú za tovar alebo ich na roveň tovaru stavajú,
ktoré sú predmetom Zákazky, sú chaiakterizované
Špecifikáciou podl'a Zmluvy. V rámci Trhoviska sa za Tovar
považuje aj sofívér, pred zaČatím plnenia Zmluvy bežne voľne
dostupný aponúkaný na trhu komukoľvek za štandardných
licenčných podmienok zásadne jednostranne stanovených
nositeľom pdslušných autorských majelkových alebo
distribucných práv, ktoré sú ktakému softvéru priložené alebo
sprfstupnené a akceptovanie ktorých zo strany koncového
používateľa takéhoto softvéru vo výslovnej, faktickej alebo
konkludentnej podobeje podmienkoujeho užívania (ďalej len
"Krabicový softvér").

Víťazná ponuka Predbežne akceptovaná ponuka, alebú KontraktaČná ponulffi
alebo ponuka predložená vrámci EIektronickej aukcie, ktoré
boli vsúlade spríslušným uplatneaým Kontraktačným
postupom TAoviska vyhodnotené Trhoviskom ako víťazne.

Zákazka Konkrétny prípad obstarávania Tovarov, Služieb alebo DÍela
alebo Rámcovej dohody na dodávku Tovarov, Služieb alebo
Diela prostredníctvom Trhoviska jedným z Kontraktačných
postupov Trhoviska

Zákazka financovaná z Zákazka, pri ktorej zo Zmluvy vyplýva, že Plnenie je
/.

fondov EU fínancované zo zdrojov európskych Štrukturálnych
ŕ.

ainvestičných fondov EU alebo obdobaých fínanfiných
nástrojov (nscpr. SvajČiarsky financný mechajiúzmus a FinanČný
mechaiuznaus Eíff^NoTs^fínMiai^jaiediam^us)

Zákazka na dodávku Zákazka, ktorej predmet Phienia spočiva v združenej dodávke
elektriny/plynu adistribúcii elektriny a/alebo plynu vzmysle prisluŠných

energetických predpisov. Osobitné ustanovenia o Zájkazkách na
dodávku elektriny a plynu sú uvedené v prílohe Č. 1 k týmto
VZP.

Zmluvná špecifikácia Súbor špecifíckých požiadaviek Objednávateľa týlsajúcich sa
dodávky Tovaru, poskytnutia Sluzby alebo zhotovenia Diela,
ktoré sú predmetom Zákazky, a ktoré sú uvedené v príslušnom
Zmluvnom formulári. Súčasťou Zmluvnej Specifikácie sú tiež
špecifické požiadavky týkajúce sa dodávky Tovaru, poskytnutia
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4.5 Každá Zmluva uzavretá ako výsledok Kontraktačného postupu Trhoviska bude súcasne
zverejnená v CRZT.

4.6 Trhovisko nezabezpečuje iné formy zverejnenia povinne zverejňovanýcb zmlúv než je uvedeaé
vbode 4.2 a 4.4 VZP; podmienka nadobudnutia úČinnosti Zmluvy stanovená príslusným
zákonom v podobe povinného zverejnenia Zmluvy zákonom vyžadovaným spôsobom tým nie je
dotknutá.

ä.v

Prcdmet Zmluvy

5.1 Zmluvou sa za podmienok uvedených v tycbto VZP

a) Dodávateľ zaväzuje dodať ObjednávateFovi Tovar podTa Špecifíkácie avdohodnutom
množstve, éase a mieste a podľa ostatných Zmluvných špecifíkácií a (s výnimkou Krabicového
softvéru) previesť na Objednávatera vlastnícke právo k predmetnému Tovaru, ak je Plnením
Tovar,

b) Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Služby podl'a Špecifikácie vdohodnutom
množstve, čase a v súlade s ostatnými Zmluvnými špecifikáciami, akje Plnenun Služba,

c) Dodávateľ zaväzuje v dohodnutej dobe, mieste a podľa ostatných podmienok podl'a Zmluvnej
äpecifikácie vykonaf Dielo poďa Špecifikácie pre Obje<taávateľa;akje Ptoenim Dielo,

d) Objednávateľ zaväzuje riadae avčas dodané Plnenia tu dohodnutým spôsobom prevziať
a zaplatiť za ne Dodávateľovi dohodnutú Cenu. Poldaľ je Cena v Zmluve uvedená bez DPH,
zaväzuje sa Objednávateľ Dodávateľovi zaplatiť popri Cene aj DPH úČtovanú Dodávateľom
v súlade s prfslušnými platnými a úÍumými všeobecne záväznýmÍ právnymi predpismi.

5.2 Ak PhienÍe príslušnej Zákazky spoÔiva buď len v Tovare, alebo len v SIužbách, alebo len v DÍele,
bude sa Zmluva spravovať, vyldadať a inteipretovať prednostae v závislosti od uréenia podl'a
Zmluvného formulára danej Zákazky ustanoveniami týchto VZP platnými pre

a) Tovar, ak príslušný Zmluvný formulár nvádza áko zmluvnými stranami zvolený zmluvný typ
OPET "Kúpnu 2anluvu",

b) Dielo, ak prislušný Zmluvný formulár uvádza ako zmluvnými stranami zvolený zmluvný typ
OPET "Zmluvu o dielo"

c) SIužby, ak príslušný Zmluvný formulár uvádza ako zmluvnými stranami zvolený zmluvný typ
OPET "Zmluvu o poskytovaní služieb".

5.3 Bez ohl'adu na ľistanovenie bodu 5.2 platí, že ak Zákazka z hľadiska svojej skutočnej podstaty
napÍňa zákonné pojmové znaky iného zmluvného typu, ako je typ určený v Žmluvnom formulári
danej Zäkazky, bude sa Zmluva spravovať, vykladať a interpretovať prednostne použitím tých
ustanovenÍ VZP, ktoré upravujú taký druh Plnenia, ktoré je charakteristické pre zmluvný typ,
ktorého zákonné pojmové zuaky ZďHizka napíňa.

Č1.V1

PInenic a prcberanie Plncnia

A. Spoločné ustanovenia ohľadom Plnenia

6.1 Dodávateľje povinný:
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6.1.1 dodať či poskytnúť Phienie v súlade so všetkými Špecifikáciami a inýnú podmienkami
uvedenými v Zmluve, v dohodnutej akosti a množstve hadne a včas;

6.1.2 dodať či poskytnúť Plnenie, ktoré spÍňa okrem Špecifíkácií tiež všetky požiadavky príslušných
právnych predpísov a platoých technických noriem záväzných pre takéto PInenie a týkajúcich
sajeho uvádzania na trh;

6.1.3 splňať všetky kvalifikačné, odbomé, technické a iné predpoklady, mať predpísané povolenia a
skušky a splňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi
a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie Plnenia a realizovať PÍneníe len
prostredníctvom osôb spÍňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie Plnenia;

6.1.4 pri poskytovaní či dodávke Ptoenia dodižiavať bezpečnostné, techmcké ainé prevádzkové
predpisy a smenúce Objednávateľa, prípadne iné vnútomé predpisy, s ktorými ho Óbjednávateľ
riadne a včas preukázateľne oboznámil;

6.1.5 plnenie pred dodaním podrobiť vŠetkým povinným technickým, funkČným či iným skúškam
a/alebo certifíkácii, akje vyžadovaná v súlade so Špecífikáciou alebo príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpisnú alebo príslušnými techniclcými normami;

6.1.6 písomne oznámiť ObjednávateľovÍ bez zbytocného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä
jeho identifíkačných a kontaktných údajov uvedených v Zmluve, predmetu činnosti, vstupu do
likvidácie, alebo začatía konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov;

6.1.7 včas oznámiť Objednávateľovi všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť
omeškanie Dodávateľa sriadnym avčasným poskytnutím Plnenia, aemožnosť dodatočnú
poskytnutia Plnenia, alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre poskytnutie Plnenia;

6.1.8 písomne predložiť ObjednávateľovÍ na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal
realizovať pre Dodávateľa časť Plnenia podl'a Zmluvy a bez udelenia súhlasu Objednávateľa
takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žíadnej časti Plnenia. Objednávateľje povinný
sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Dodávateľa, či
spoužitim subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím
subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Dodávateľa nevyjadrí do
troch pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím Subdodávateľa súhlasí. Ak
Dodávateľ použije na poskytnutie Plnenia alebojeho časti akukoľvek tretiu osobu, zodpovedá
voči Objednávateľovi v celom rozsahu tak ako keby dané Phieníe poskytoval sám;

6.2 Objednávateľje

6.2.1 povinný poskytnúť Dodávateľovi za účelom riadneho dodania či poskytoutia Phienia
vpotrebnej dobe nevylmutnú súcinnosť. Súčinnosťou Objednávateľa sa nerozumie phienie
alebo suplovanie povinností Dodávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy či príslusných všeobecne
záväzných právnych predpisov;

6.2.2 povinný včas a preukázateFne informovať Dodávateľa o všetkých bezpečnostných, technických
a mých prevádzkových predpisoch a smemiciach Objednávateľa, ktoré Objednávateľ požaduj'e
od Dodávateľa dodržať;
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6.2.3 povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy, s prihliadnutímna lehotu plnenia Zmluvy, najnfôk&r
však do 3 pracovDých dní odo dňa uzavretia Zmluvy, posúdiť Vlastný návrh plnenia zákazky,
ak ho Objednávateľ v Postupe so vstupom z Knižmce požadoval a oznánúť Dodávateľovi,  i
Vlastoý návrh phienia zákazky akceptuje alebo či od Zmhivy odstupuje. Ak Objednávateľ do
lehoty podľa predošlej vety aeoznámi DodávateTovi, Či jeho Vlastný návrh plnenia zákazky
akceptuje, považuje sa Vlastný návrh plnenia zákazky uplynutím tejto lehoty za akceptovaný
Objednávateľom.

6.3 Pre vSetky PInenia vo všeobecnosti tiež platí:

6.3.1 Akje Dodávateľ v omeskaní s vcasným dodaním alebo poskytnutim Plnenia, a také omeškanie
predstavuje podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom, Je Objednávateľ oprávnený omeskané
Plnenie odoprieť a neprevziať, ak to bez zbytočného odldadu oznámí DodávateľovÍ. V takom
prípadeje tiež Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

6.3.2 Neoprávnené odopretie prevzatia alebo potvrdenie poskytnutia Plnenia Objednávateľom Čí
odopretie podpísu dokumentu preukazujúceho také prevzatíe či poskytnutie (dodací Ust,
preberací protokol, protokol oposkytnuti služby) ObjedDávateľom vro2pore so Zmluvou a
týnuto VZP má rovnaké úcinky ako prevzatie a potvrdenie daného Plnenia Objednávateľom, čo
DodávateF vyznačí v prislusnom dokumente preukazujúcom prevzatie či poskytnutie Plnenia,
ktorý v takom pripade podpisuje Dodávateľ s&n.

6.3.3 Ak na strane Dodávateľa vystupuje viac právnych subjektov ako dôsledok úcasti shipiny
dodávateľov v Kontraktacnom postupe Trhoviska ohl'adom danej Zäkazky, ak aevyplýva zo
Zmluvy alebo týchto VZP nieéo iné, každý Dodávateľ je zo Zmluvy zaviazaný a oprávn&ný
voci Objednávateľovi spolocne a nerozdielne.

.V

6.3.4 V pripade pochybnosti má pri plnení Zmluvy prednosť Špecifikácia uvedená v Zmluve pred
Vlastným návrhom plnenia zákazky uvedeným v prílohe Zmluvy.

B. ŠpccifickéustaaoveaiatýkajúcesaTovaru

6.4 Dodávateľje Špecificky vo vzťahu k Tovaru povinný

6.4.1 Tovarnáležite2abaUťspôsobompodľaŠpecifíkácÍe,m^obvyklýmspôsobomtak,abynedoslo
kjeho poškodeniu, strate alebo zaíčeniu a aby bola zabezpecenájeho ochiana až do momentu
prevzatia Tovaru Objednávateľom v dohodnutom mieste dodania Tovaru;

6.4.2 ak ako nuesto dodania Tovaru bolo v rámci Zmluvnej špecifíkácie dohodnuté iné miesto ako je
adresa sídla Dodávatera ci inýclijeho prevádzkových priestorov, zabezpečíť na vlastné náklady
a nebezpecenstvo adekvátnu dopravu Tovaru až na dohodnuté miesto dodania Tovaru;

6.4.3 vopred vyzvať Objednávateľa prevziať Tovar v dohodnutom meste dodania Tovam v Ôase,
kedy bude Tovar k dispozícii na prevzatie Objednávateľom;

6.4.4 odovzdať Tovar vmieste dodania len poverenej osobe Objednávateľa, ak taku Objednávater
uréil a Dodávateľovi preukázateľne oznámil;

6.4.5 umožniť Obj'ednávateľoví, alebo poverenej osobe Objednávateľa, ak taku Objednávateľ určil a
Dodávateľovi preukázateľne omámil, vykonať obhliaáku Tovaru predjcho prevzatím;
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6.4.6 dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré
sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedeme do prevádzly, používmie, či

v

údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy Tovaru Či dohodnutej ŠpecÍfíkácie;

6.4.7 vykonať vsúlade so ŠpecÍfíkáciami aZmluvnou špecifíkáciou tiež montáž, inštaláciu,
nastavenie či oživenie Tovaru, a to v prípade, ak takéto Phienie vyslovene tvorí súčasť predmetu
Zmluvy, alebo ak to bez akýchkoľvek pochybností vyplýva z povahy Tovaru; v takom prípade
sa odovzdanie a prevzatie Tovam spravuje ustanoveniami týchto VZP týkajúcimi sa odovzdania
a prevzatia Diela a činnosti Dodávateľa spojené montážou, inštaláciou, nastavením éi oživením
Tovaru sa primerane spravujú ustanovenianú týchto VZP o Diele;

6.4.8 priložiť alebo sprístupniť kTovaru, ktorý je Krabicovým softvérom, štandardné licenčné
podmienky koncového používateľa určené výrobcom Krabicového softvéru, s ktorými je taký
Krabicový sofivér bežne predávaný a distribuovaný na trhu a dodräavať ich.

6.5 ObJednávateľ špecificky vo vzťahu k Tovaru

6.5.1 má pred prevzatím Tovaru právo vykonať obhliadku Tovaru a skontrolovať doklady dodávané
spolu s Tovarom;

6.5.2 je povinný v dohodnutom mieste dodania Tovaru prevziať riadne a včas ponúknutý Tovar, ak
je bez akýchkoľvek vád;

6.5.3 má právo (nie však povinnosť) prevziať Tovar aj s vadami, ktoré aebráma riadnemu užívaniu
Tovam na účel určený alebo vyplývajúci zo Zmluvy, inak na obvyklý účel. Ak sa Objednávateľ
rozhodne Tovar s takýmito vadami prevziať, uvedie vady Tovaru, ktoré nebráma riadnemu
užívaniu phienia v dodacom liste spolu s primeranou lehotou pre odstránenie takýchto vád
dohodnutou s Dodávateľom, inak 15 dní;

6.5.4 preberá Tovar podpisom písomného dodacieho listu, vktorom sa uvedie položkový súpis
Tovaru, jeho množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej Tovar za
Objednávateľa a iné skutočnosti v zmysle týchto VZP. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý
Objednávateľom až podpisom príslušného dodacieho listu;

6.5.5 pozuamená v dodacom liste skutocnosť, že predmetom prevzatia Objednávateľom je len časť
Tovaru, ak Objednávateľ preberá v súlade so Zmluvou alebo týnúto VZP len časť Tovaru.
Povinnosť Dodávateľa dodať a odovzdať Objednávateľovi vsetok Tovar v zmysle Zmluvy je
v takom prípade sphiená až prevzatím poslednej časti Tovaru Objednávateľom.

6.5.6 ktorý Je Krabicovým softvérom, je povinný pred začatím jeho používania akceptovať
štandardné licenčné podmienky koncového používateľa, určené výrobcom Krabicového
sofívém a priložené alebo sprístupnené ku Krabicovému softvéru, s ktorýnú bol Krabicový
sofŕvér dodaný, spôsobom ustanoveným v takýchto štandardných licenéných podmienkach,
a po ich akceptácii ich dodržiavať.

C. Špecifícké ustanovenia týkajúce sa Diela

6.6 ŠpecifickypreDieloplatí,že:

6.6.1 Dodávateľ je povinný vykonať Dielo snáležitou odbomou starostlivosťou, vsúlade so
Špecifikáciou podľa Zmluvy a ostatnou Zmluvou ŠpecifíkácÍou, na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a mieste plnenia, a v súlade s pokynmi Objednávateľa;
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6.6.2 Objednávateľje oprávnený pokynmi usmerňovať výkon Diela a plnenie povinností Dodávateľíi
v zmysle Zmluvy; pričom také pokyny Objednávateľa nesmú ísť nad rámec Zmluvy, dopíňať
ju ani ju meniť. V prípade ak Dodávateľ o to Objednávateľa požiada, Objednávateľje povinný
vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písonme a domčiť ho Dodávateľovi. Pokyny Objednávateľa
v zmysle tohto bodu VZP a vyhotovené v súlade s týmto bodom VZP sú pre Dodávateľa

ť * #

závazne;

6.6.3 DodávateF sa zaväzuje bez zbytocného odkladu písomne upozomiť Objednávateľa na pripadnú
nevhodnú povahujeho pokynov alebo vecí prevzatých Dodávateľom od Objednávateľana účely
yýkonu Diela, ak takú nevhodnosť Dodávateľ zistil, alebo mohol Dodávateľ zistiť pri
vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu Diela. Dodávateľ, ktorý poruší svoju
povinnosť v zmysle tohto bodu VZP, zodpovedá za vady Diela spôsobené použitím nevhodných
vecÍ Objednávateľa alebo nevhodných pokynov Objednávateľa;

6.6. ak Dodávateľ včas upozomil Objednávateľa na nevhodnú povahu j eho pokynu, Dodávateľa täky
pokyn zaväzuje len ak Objednávateľ bez zbytočného odkladu písonme oznániíl Dodávateľovi,
že m takom pokyne napriék upozomeniu najeho nevhodnosť Objednávateľ trvá. Dodávateľ
však nenesie zodpovednosť za prípadné vady Diela, ainé negatívne následky spojené
s dodržanim takého pokynu, na ktoré Objednávatera vyslovene upozomil. Ustanovenie tohto
bodu sa primerane použije na veci, prevzaté DodávateFom od ObJednávateľa za úČelom
realizácie DÍela, na nevhodnosť ktoiých Dodávateľ Objednávateľa upozomil v súlade s týmto
bodom VZP;

6.6.5 Objednávateľje oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie Diela a Dodávateľje poviimý
takúto kontrolu Objednávateľovi umožaiť. Ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ vykonáva
Dielo v rozpore s povmnosťami podľa Zmluvyje oprávnený dožadovať sa toho, aby Dodávateľ
odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady a v primeranej lehote
uičenej Objednávateľom,

6.6.6 ustanovenia bodov 6.4.1 až 6.5.6 sa na PhienÍe, ktoiým je Dielo, vzťahujú primerane, avšak
s týmito odchýlkami:

6.6.6.1 Dielo po jeho ukončení podlieha namiesto obhliadky preberaciemu konaniu,
v mieste realizácie Diela v termíne vzájonme vopred dohodnutom medzi
Objednávateľom a Dodávateľom. Ak sa zmluvné strany nedohodaaú na čase konania
preberacieho konania inak, uskutoôní sa preberacie konanie v posledný deň lehoty
pre vykonanie Diela;

6.6.6.2 úcelom preberacieho konaniaje v rámci preberacieho konania preveriť dohodnutým
spôsobom, inak spôsobom obvyldým a primeTaným povahe DÍeIa, či Dielo svojimi
vlastnosťami zodpovedá Špecifikácii aostatným požiadavk&n vzmysle Zmluvy
a týchto VZP;

6.6.6.3 Dielo sa považuje za zhotovené. odovzdané a Objednávateľam prevzaté momentom
podpísania preberacieho protokolu ohľadom Diela Objednávateľom, alebo
Objednávateľom poverenou osobou vopred oznámenou Dodávateľovi, na zaklade
úspešného yýsledku preberacieho konaoia, vktorom Objednávateľ
(Objednávateľom poverená osoba za Objednávateľa) potvrdí vykonanie a prevzatie
Diela bez akýchkoľvek vád alebo s výhradou odstránenia vád nebraniacich ríadnemu
užívaniuDiela.

6.6.7 ak predmetom Diela alebo jeho súčasť tvorí aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia
nového autorského ďela, alebo iného predmetu práv duäevného či priemyselného vlastníctva,
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v rozsahu v akom to príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy vyslovene
nezakazujú, Dodávateľ momentom prevzatia Diela Objednávateľom prevádza na
Objednávateľa všetky práva viažuce sa ktakémuto autorskému dielu alebo predmetu práv
duševného vlastaíctva, bez obmedzenia na to, či ide v danom prípade o majetkové autorské
práva, práva ku know-how, práva na (technické) rieŠenie (patent), práva na design či úžitkový
vzor, alebo iné práva duševného či priemyselného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne
aneobmedzene oprávnený tieto nerušene aneobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť,
rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť, vrátane práva na
zabezpečenie patentovej ochrany k riešeniu, práva na ochranu designu, práva na ochranu
úžitkovým vzorom resp. obdobné spôsoby ochrany prislušných práv duševného
a priemyselného vlastníctva a nakladať s nimi bez osobitného súhlasu Dodávateľa, pričom
jednorazová odmena za prevodje obsiahnutá v cene Diela;

6.6.8 v rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentaé právne predpisy neumožňujú prevod
práv tak ako je uvedené vyššie v bode 6.6.7 VZP, Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi
momentom prevzatia Diela Objednávateľom trvalú, výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného
súhlasu Dodávateľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto autorského diela
a/alebo takýchto predmetov práv duševného a priemyselného vlastníctva tak, aby Objednávateľ
bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto nemšene pod svojim vlastným obchodným menom
akýkoľvek známym spôsobom aplikovať, užívať, požívať, Šíriť, rozmnožovať, prq^racovať,
spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a naldadať s nimi na Fubovoľnýúčel, pripadne v rovnakom
rozsahu ich previesť ci poskytnúť čiastočne alebo v celosti toretej strane, pricom takáto licencia
saposkytuje bezodplatne.

D. Špecifické ustanovenia týkajúce sa Sluíby
v

6.7 Specifícky pre Služby platí, že;

6.7.1 Dodávateľje povinnýposkytnúť Služby Objednávateľovi s náležitou odbomou starostĽvosťou,
v súlade so Špecifikáciou podl'a Zmluvy a ostatnou Zmluvou špecifikáciou Zmluvy, na svoje
náklady a na svoje nebezpeČenstvo, v dohodnutom Čase a mieste plnenia, a v súlade s pokynmi
Objednávateľa;

6.7.2 pri poskytovaní Služieb poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, ekononúckých,
právnych, účtovných, profesionálnych a Íných podobných službách mandátnej povahy je
Dodávateľ povumý chrániť oprávnené záujmy Objednávateľa, ktoré sú mu známe, alebo ktoré
s vynaloženÍm náležitej odbomej starostlivosti Dodávateľ má poznať;

6.7.3 ustanovenia o pokynoch Dodávateľa v zmysle bodov 6.6.2 až 6.6.4 týchto VZP platia pre
Služby obdobne;

6.7.4 ak v rámci poskytovania SlužÍeb alebo v súvislosti s nimi dôjde zo strany Poskytovateľa
k vytvoreniu alebo zabezpečeniu vyfrvorenia autorského diela a/alebo iaého predmetu práv
duševného vlastníctva, ustanovenia bodov 6.6.7 a 6.6.8 sa použijú primerane;

6.7.5 ak súčasťou alebo výsledkom poskytovania Služieb, alebo v súvislosti s poskytnutím Služieb
Dodávateľ pre Objednávateľa vytvorí a predloží hmotnú vec, dokument alebo tovar,
Objednávateľ momentom poskytnutia Služby v súlade s ustanovením bodu 6.7.6 týchto VZP
nadobúda vlastaícke právo k takejto hmotnej vecí, dokumentu alebo tovaru a na takéto súéasti
Plnenia sa primerane budú vzťahovať ustanovenia VZP o zodpovednosti za vady a zárukách
vzt'ahujúcich sa na Tovar;

6.7.6 ak nie je vZmluve dohodnuté inak, Služby sa považujú za poskytnuté Dodávateľom
a akceptované ObjednávateFom až momentom, kedy Objednávateľ potvrdí ich poskytnutie
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podpisom písomného protokolu oposkytnutí Služieb, vktorom bude uvedený rozpis
poskytnutých Služieb s uvedením dátumu poskytoutia Služby a množstva (jednoťky). Protokol
o poskytnutí Objednaných Služieb potvrdený podpisom Objednávateľa je podkladom pre
fakturáciu Ceny Služieb. Ustanovenie bodov 6.5.2 až 6.5.6 týchto VZP sa pre Služby použijú
obdobne.

ČLVH

Miesto plncnia Zmluvy

7.1 Miestom plnenia podľa Zmluvy je každé miesto, kde má byť príslušný Tovar dodaný
Objednávateľovi, kde má byť Dielo odovzdané Objednávatďovi, alebo kde majú byť
Objednávatefovi poskytnuté Služby. Ak nie je také miesto pre poskytautie či dodanie Plaenia
uríené vprislušnej Špecifíkícii alebo Zmluvnej äpecifíkácii mak, mtestom ptaema je sidlo
Objednávateľa, uvedené v Zmluve.

7.2 Akje miesto plnenia podl'a Zmluvy špecifíkované v Zmluve všeobecne (napr. len na úrovni kraja,
obce a pod.), Objednávateľje oprávnený v medziach a rámci takéhoto vymedzenia určiť včasným
písormiým omámením po uzavretí Zmluvy konkrétne ruiesto, kde má byť príslušné Plnenie
dodané  i poskytnuté. Do doby, než Objednávateľ takto všeobecne určené miesto phienia
nespresni, Dodávateľ nieje poviimý začať s poskytovaním prísluSného Phienia.

ČLVIII

Čas plnenia Zmluvy

8.1 Dodávateľ je poviimý dodať aodovzdať Plnenie Objednávateľovi vcase dohodnutom pre
príslušné Phienie uvedenom vZmluve. Ak súčasťou Zmluvnej Špecifikácie Je dohoda
o poskytnutÍ Plnenia vo viacerých ucelených Častiach, Dodávateľje povinný dodať a odovzdať
Plneme Objednávateľovi v takých ucelených častiach a v 6ase stanovenom pre takéto ucelené
casti. Pre vylúčenie pochybností platí, že na dohodu oposkytnutí Phienia vo viajcerýcli
ucelených častiach obsiahnutú v Zmluve sa prihliada len vtedy, ak Zmluva (i) tieto ucelené časti
alebo spôsob ich urôenia vymedzujú, (ii) Špecifikujú čas poskytnutia takýchto ucelených Častí
alebo spôsobjeho uréenia a (iii) umožňujújednoznaéné a nepochybné stanovenie časti celkovej
zmluvnej ceny pripadajúcej najednotíivé ucelené éasti Phienia.

8.2 Ak to Zmluva vyslovene nezakazuje, a súčasne z povahy Plnenia nepochybne nevyplýva, že
Objednávateľ nemôže mať záujem o takéto Plneme pred zmluvne dohodnutou dobou plnenia,
a tiež za predpoldadu, že s tým pre Objednávateľa nebudú spojené neprimerané ťažkosti, je
Dodávatel* oprávnený poskytoúť Plnenie aj pred uplynutím dohodnutej doby PInenia podľa
Zmluvy a Objednávateľje povinný ho za sphienia ostatných podmienok v zmysle fýchto VZP
prijaťaprevziať.

8.3 Ak z povahy Phienia alebo Zmluvy nevyplýva inak, alebo ak sa Zmluvné strany po uzavretí
Zmluvy vyslovene nedohodnú Ínak, platí, že Dodávateľ je povinný poskytnúť Phienie
jednorazovo a ObjednávateFje oprávn&ny odoprieť prevziať Phienie, ktoré nieje úplné aleboje
poskytnuté v rozpore s dohodou len časť Plnenia. Pokiaľ bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia
vo viacerých ucelených castiach, platí, že Dodávateľje poviimý poskytnúť Plnenie po tal^chto
ucelených fiastiach a Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevziať taku časť Plnenia, ktoiá
v rozpore s dohodou nepredstavuje takúto ucelenú Časť Plnenia.
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8.4 Ak je čas plnenia podľa Zmluvy špecifíkovaný vZmluve určitým časovým rozpätím, len
všeobecne, rámcovo, Objedaávateľ je oprávnený v medziach a rámci takéhoto všeobecného
vymedzenia určiť včasným písomným oznámením pred požadovaným začatím phienia Zmluvy
konkrétny čas kedy má byť pnslušné Plnenie, alebo ucelená časť Plnenia v prípade ak bolo
dohodnuté poskyfcautie PInenia v ucelených častiach Dodávateľom poskytnuté. Do doby, než
Objednávateľ takto všeobecne urcený čas plnenia nespresní, Dodávateľ nie je povinný začať
s poskytovaním príslušného Plnenia či jeho ucelenej časti.

8.5 Ak predmetom Zmluvy je poskytnutie viacerých Phiení alebo ich kombmácie, považuje sa
Plnenie podľa Zmluvy ako celok za dodané, vykonané a poskytnuté až dodaním, vykonaním
aposkytnutím posledného zPlneni podľa Zmluvy. Ak súčasťou Zmluvnej špecifíkácie je
dohoda oposkytnutí Plnenia vo viacerých ucelených častiach, vzťahujú sa na poskytnutie
a prevzatie každej ucelenej časti Phienia ustanovenia čl. VI týchto VZP primerane.

8.6 Dodávateľ je oprávnený nárokovať si predÍženie lehoty plnenia príslušného Plnenia počas
trvania Zmluvy, ak a iba do tej miery, v akej je dodanie, poskytnutie či vykonanie daného
Phienia zapríčinené omeskaním Objednávateľa alebo okolnosťami vyluôujúcimi zodpovednosť
vzmysle ustanovenÍa § 374 Obchodného zákonníka. Po dobu meškania Dodávateľa
s poskytnutím príslušného Phienia z dôvodovpodľa predošlej vety Dodávateľ nieje v omeškaní
s pbiením svojej povinnosti poskytnúť prislušné Plnenie.

ČLDÍ

VIastnícke právo a nebezpečenstvo škody

9.1 Dodávateľ nesie nebezpečenstvo škody na Tovare a zostáva vlastníkom Tovaru až do momentu
jeho prevzatia Objednávateľom v súlade sbodom 6.5.4 týchto VZP podpisom príslušného
dodacieho listu. Prevzatím Tovaru ObJednávateľom podľa predošlej vety prechádza vlastnícke
právo kprevzatému Tovaru (svýnimkou Tovaru, ktorý je Krabicovým softvérom) a
nebezpečenstvo škody na prevzatom Tovare na Objednávateľa.

9.2 Dodávateľ nesie nebezpečenstvo Škody na DÍele až do momentujeho prevzatia Objednávateľom
v súlade s bodom 6.6.6.3 týchto VZP podpisom príslušného preberacieho protokolu. Prevzatím
DÍela Objednávateľom podl'a predošlej vety prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom
Tovare na Objednávateľa. Ak bol Dodávateľom vlastníkom Diela pred jeho prevzatím
Objednávateľom, prechádza prevzatím Diela vlastaícke právo k Dielu na Objednávateľa.

ČLX

Cena

10.1 Za riadne a včasné splnenie záväzkov Dodávateľa dodať, vykonať a poskytnúť celé Plnenie podľa
Zmluvy (bod 8.5 týchto VZP), t.j. všetok Tovar, Služby aj Dielo, Objednávateľ zaplatí
Dodávateľovi Cenu. Pokiaľ bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia vo viacerých ucelených častiach,
platí, že za riadne a včasné poskytnutie ucelenej Časti Phienia podľa Zmluvy v zmysle bodu 8.5
týchto VZP, Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi takú časť celkovej Ceny, ktorá pripadá na
príslušnú ucelenú časť Plnenía.

10.2 Pokial' je Cena v Zmluve uvedená bez DPH, k príslušnej Cene alebo jej časti bude Dodávateľ,
ktorý je osobou registrovanou pre daň zpridanej hodnoty, účtovať aj daň zpridanej hodnoty
vsúlade spríslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými aúčinnými vdeň
vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzujeju uhradiť spolu s Cenou. Pre vylúčenie
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pochybností platí že, potíal' Dodávateľ v Momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou
pre daň z pridanej hodnoty, nie je q>rávnený k príslušnej Cene navyše úÔtovať DPH a Cena je
v takom pripade považovaná za Cenu konečnú vrátane DPH.

10.3 Zmluvná Cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná, konečná a nemeimá.

10.4 Cena predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich
zo Zmluvy apokrýva tiež všeťky a akékoľvek intemé či extemé náklady alebo výdavky
Dodávateľa na splnenie Zmluvy, t.j. na riadne avčasné dodaaie, poskytnutie a vykonanie
dojednaných Plnení ako aj primeraného zisku, ak Zmluva, alebo príslusné všeobecne záväzné
právne predpisy neustanovujú inak..

10.5 Cena zahŕňa tiež odplatu za udelenie všetkých licencu a súhlasov udeľovanýcli Dodávateľom vo
vzťahu k Phiemu Objednávateľovi podľa ZssAvvy a v súlade s týnuto VZP

10.6 Zálohy a preddavky na úcely úhrady Ceny alebojej Časti sa neposkytujú.

ČLXI

Platobné podmienky

11.1 Nárok Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebojej prisluánej časti vzniká až dodaním, vykonaním
a poskytnutím dohodnutého Phienia, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 týchto VZP,
ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový dotíad vystavená Dodávateľom po vzrúku
nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo Jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená
Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných prfslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi aj tieto náležitosti:

čÍslo Zmluvy
predmet fakturácie CTovar, Dielo, Služby)
jednotkovú cenu bez DPH apočet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Phienia,
sadzbu DPH vzfahujúcu sa na príslušnú položku Phienia
deô vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP)
cenu bez DPH
celkovú sumu DPH
celkovú sumu k úhrade
dátum splataosti faktúry
bankové spojenie ačíslo úČtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetaú faktúm
uhradíť.

1 \ .3 Poviimou prílohoi.i faktíury DodávateTaje každý dodaci list ohľadom Tovaru, preberaci protokol
ohľadom Diela, aprotokol oposkytoutí Služby, ktoré vsúlade so Zmluvu atýmito VZP
preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Ptoenia, ktoré je
predmetom fakturácie touto faktúrou.

11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,
alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi.

11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej domčenia
Objednávaterovi. Znďuvné strany vzájomne konštatujú, že dolioda o lehote splatnosti faktúry
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Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je vhrubom nepomere kprávam apovinnostiam
Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.

11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť aúplnosť faktúry či jej
povinných prfloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúiy Objednávateľovi
vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči
predmetnej faktúre.

11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi vsúlade sbodom 11.6 alebo iného ustanovenia
týchto VZP, lehota splatnosti faktúiy sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa
začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

11.8 Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť Cenu alebojej časť bankovým prevodom v prospech
účtu Dodávateľa, ktorýje uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa považuje
deň pripísania peňažnej sumy na bankový účet Dodávateľa.

11.9 VŠetky peňažné plnenia, cena a iné peňažné sumy v zmysle Zmluvy sú stanovené v mene EURO.

11.10 Ak je Zmluva výsledkom Kontraktačného postupu Trhoviska, kde sa vyhodnocovala Cena
vrátane DPH, Dodávateľ pri spätnom prepočte Ceny uvedenej v Zmluve vrátane DPH na základ
dane bez DPH vpríslušnej faktúre prípadné rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním vysporiada
inštitútom centového vyrovnania podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.

ČI.XD

Zodpovednosť za vady a Záruka

A. ZodpovednosťzaVady

12.1 Plnenie má vady, ak nezodpovedá Špecifikách, Zmluvnej špecifíkácii alebo podmienkam podľa
týchto VZP, alebo ak má právne vady.

12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady PInenia, ktoré má Plnenie v čase jeho prevzatia éi poskytnutía
atiež za vady vzniknuté po prevzatí či poskytnutí Plnenia, ak boli spôsobené porušením
povinností Dodávateľa.

12.3 Objednávateľje povinný Plnenie prezrieť a skontrolovať v rámci preberacieho konania pri DÍele,
obhliadke pri preberaní Tovaru či osvedčovaní poskytnutia Služieb v súlade s čl. VI týchto VZP.
Objednávateľje poviimý oznánúť Dodávateľovi vady (podl'a toho, k ôomu dôjde skôr):

12.3.1 bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí;

12.3.2 bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbomej starostlivosti pri
prehliadke a kontrole Plnenia v súlade s bodom 12.3 týchto VZP;

12.3.3 bez zbytočného odldadu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbomej
starostlivosti Objednávateľa;

12.3.4 najneskôr do dvoch rokov od odovzdama či poskytnutia Phienia;
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12.4 Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto leboty podl'a bodu 12.3 zámfiná doba
a Objednávateľ sa zaväzuje ich oznámiť Dodávateľovi najneskôr v posledný deň zámčnej doby.

12.5 Vprípade akje dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Phienia s vadami Zmluva poruáená
podstatným spôsobom, Objednávateľje oprávnený:

a) požadovať odstránenie vád Plnenia dodanim náhradného PInenia za vadné Phienie, okrem ak
Plnenie vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátíť alebo odovzdať Dodávaterovi alebo ak od
Dodávateľa nemožno spravodlivo žiadať prevzatie Plnenia späť s ohľadom na rozsah jeho
používania pred zistemm vady;

b) požadovať dodanie chýbajúcej ôasti, ak vada spoČÍva v neúphiosti Pkienia;
c) požadovať odstránenie právnych vád;
d) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou PhienÍa alebo predmetu Plnema v primerMiej

dobe stanoveag ObjednávateFom, ak sú vady odstrániterné. Ak sa väakukáže, že vady Plnenia
sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli podľa posúdenia Dodávateľa spojené
nqrimerané náklady, môže Objednávateľ požadovať náhradné Plnenie alebo primeranú zľavu
z Ceny. Ak Dodávateľ neodstráiu vady Plnenia v primerang dodatočnej lehote stanovenej
ObjednávateFom, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej uplynutím, môže Objednávateľ
odstupiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zl'avu z Ceny;

e) požadovať primeranú zľavu z Ceny;
f) odstúpiť od Zmluvy.

12,6 V prípade ak je dodaním, vykonaním alebo poskytautím Plnema s vadami Zmluva porušená
nepodstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený Žiadať dodanie chýbajúceho Plnenia a
odstránenie ostatných vád Plnenia vprimeranej lehote stanovenej ObjednávateFom- Ak
Dodávateľ Vady Phienia v lehote podľa predošlej vety neodstráni, môze Objednávateľ uplatniť
nárok na primeranú zfavu z Ceny alebo od Zmluvy odstúpiť.

12.7 Právo -voľby medzi nárokmi ustanovenými vbode 12.5 až 12.6 patri Objednávateľovi.
Objednávateľ je povimý oznámiť voll^u nároku Dodávateľovi spravidla spolu s oznámením
vady, inak bez zbytocného odkladu po oznámeni vady Plnenia Dodávateľovi.

12.8 Ak by vpripade uplatneuia nároku Objednávateľa podľa bodu 12.5 písm. a) týchto VZP
(odstránenie vady Plnenia) bolo podľa stanoviska Dodávateľa odstránenie vád Časovo alebo
fínancne náročné alebo inak neprimerané s ohl'adom na okolnosti aúôel Phienia alebo by si
vyžadovalo podľa staaoviska Objednávateľa neprimeranú súčinnosť Objednávateľa, je
Obj&dnávateľ oprávnený pozadovať bezplatné náhradné Plnenie za vadné Plnenie.

12.9 Vprípade omeškania Dodávateľa s odstránením vady Phienia v lehote urcenej Objednávateľom
v prípadoch podľa bodu 12.5 písm. d) alebo 12.5 písm. a), alebo akje zrejmé, Že Dodávateľ nie
Je schopný vady Phienia riadne odstrániť vurčenej lehote, je Objednávater, ak od Zmluvy
neodstúpi, oprávaený popri nároku na poslcytnutie primeranej zl'avy z Ceny tiež odstrániť vady
sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Dodávateľa, pricom o tejto skutočnosti je
Objednávateľ povinný Dodávateľa bezodkladne písomne infonnovať.

12.10 Dodávateľjepovumýzačaťs odstraňovaním vád bez zbytočaého odkladu od uplatnenia nároku
na odstránenie vád Plnenia a vadu odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom,
spravidla nie dllisej ako 30 dní. V prípade ak Dodávateľ neodstráni vady Plnenia v lehote urcenej
Objednávateľom, považuje sa takéto poruseriie za podstataé porušenie Zmluvy a Objednávateľ je
oprávnený od Zmluvy odstupiť.
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12.11 Ak Objednávateľ požaduje v súlade sbodom 12.5 alebo 12.6 zľavu zCeny, táto sa určí ako
rozdiel medzi hodnotou, ktorú by malo Phienie bez vád, a hodnotou, ktorú má Plnenie dodané,
poskytnuté či vykonané s vadami v čase, kedy Plnenie malo byť poskytnuté.

12.12 Dodávateľje povinný po odstránení vady vyzvať Objednávateľa na skontrolovanie a potvrdeme
splnenia povinnosti odstrániť vadu Phienia obdobným spôsobom ako Objednávateľ v súlade s čl.
VI týchto VZP potvrdzuje:

12.12.1 prevzatie Tovaru, ak išlo o odstráneníe vady Tovaru. Ustanovenia bodov 6.5.1 až 6.5.6
týchto VZP sa uplatnia obdobne;

12.12.2 prevzatie Diela, ak išlo o odstráneme vady Diela. Ustanovenie bodu 6.6.6 sa vtomto
prípade uplatní obdobne;

12.12.3 poskytnutie Služby, ak išlo oodstránenie vady poskytnutia Služby. Ustanovenie bodu
6.7.6 sa v tomto prípade uplatní obdobne;

12.13 Náklady na odslránenie vád Plnenia ako aj preukázateľné náklady Objednávateľa na uplatoenie
nárokov 2 vád Plnenia, znáša Dodávateľ.

12.14 Uplatnením nárokov z vád Phienia nieje dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej
pokuty, náhradu škody alebo iného nároku, ktorý Objednávateľovi v dôsledkom vád Plnenia
vzníkol.

B. Záruka za Tovar a Dielo

12.15 Dodávateľ zodpovedá za to, že Plnenie majúce povahu Tovaru alebo Diela bude mať po celú
záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v Zmluve a bude ich možné používať na účel vyplývajúci z>
Zmluvy, inak na obvyklý účel vzhľadom na povahu Phienia.

12.16 Dodávateľ poskytuje na Tovar a Dielo, vrátane všetkých ich súčastí a príslusenstva, záruku za
akosť na dobu stanovenú v Zmluve, inak na dobu:

12.16.1 pri bežnom Tovare a Diele určenom na dlhšie používanie či užívanie najmenej 24
*

mesiacov;

12.16.2 pri Tovare či Diele podliehajúcom rýchlej skaze na dobu zodpovedajúcu minimálnej dobe
trvanlivostí, ak je pre dané Dielo Či Tovar určená, alebo na ňom alebo listinách s nimi
dodávanými uvedená, inak najmenej 1 deň;

12.16.3 určenú v záručnom liste, alebo obdobnom dokumente dodávanom spolu s Tovarom alebo
Dielom, na obale Tovaru a alebo Diela, mformáciou doby trvanlivosti, dátume spotreby
alebo podobným spôsobom, ak je táto doba dlhšia ako podl'a vyššie uvedeného bodu
12.16.1a 12.16.2.

12.17 Záručná doba začína plynúť prevzatím Phienia, na ktoré sa záruka vzťahuje, ObJednávateľom.
Vprípadoch akje Plnenie poskytované po ucelených častiach, plynie záručná doba pre každú
ucelenú časť Plnenia samostatne, ak nebolo v Zmluve dohodnuté že záručná doba zacína plynúť
poskytnutím poslednej ucelenej časti Plnenia.

12.18 Záručná doba ohľadom Plnenia neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Plnenie užívať
na určený alebo obvyklý účel pre vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ v rámci záručnej doby,
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vróme.dob5;,odstraňovama taltýchto vád-záručná doba P'ynie P" dodari alebo vykonari
náhradného Phienia odzaova.

1219^ďA(kms^^^JlÍJr^ol^e^l^te^o^J^^^CT ^y^^ú^p^z^^
,SJ5?J<L?ISľ; ??Íd??^teľa.0 .?nluYy, piť budemožné vykonať len pn opakovanom
Ä.-ťS.T.í.fä'aSÄvia"'*"-"--

12'20 ^iTje v zmluve dohodlluté mak. záruka sa nevzťahuje na vady Tovarov a Diela, ku ktorýmdošlo:

a) r^^^ÍlnÍ^e/SLS!VLŠSS^T^V^^?_ieley?Ilkajšími udalosťami a nespôsobilich Dodávateľ alebo osoby, za ktoré Dodávateľ zodpovedá,
^ ^v r^^Í^To^^^^^^?ii^ ^^a^^^vo^sÍÍ^wí^^a^D'l,'s^a^o^anI.aL-a^e^o--u^valllamzpoTes podmieokam UŽITia Prislusnych Plnenistanovenymi v prislušnej dokum>tócÍÍ

dodirang,T!u stid^mto ptaenlm.inak vr^- -bvyklynupodmienS v.f
uzivama

takýchto Ptoení,

c) ,VJÔ^l?il? ?o^tia ?evho(?ý? Podkladov' pokynov a vecí od Objednávateľa, na nevhodnosť
kt^^oSTDO"^;Dáme "Pozom^-vs^^^
a Objednávateľ napriek tomu na ich použití trval,

d) v dôsledku akejkoľvek živehiej udalosti,
e) neodboraého zásahu Objednávateľa alebo trctej osoby bez súhlasu Dodávateľa,
f) ^^^^ísi^ýÄÍ,^SlS^f?^akticl?;;h.audržiavacích úlconov' opotrebe

vykonania ktorých bol Objednávateľ náležite infonnovaný.

1221^pd^'l^ll^A^^kľdaetot°iľe,ČDTdá^Ísl^fra^l^l^^^tfač^^n^^
;=,Ä^^^^ ÄÄ
na zabezpečenie posúdenia a odstránenia predmetnej vady.

ČLXIU

Sankcie

131 ^v^^ďpal^^'j^v^sto^^lv^^^ťp^fc^^^l^>o°d^^t^llÍ^^ilni^
pokSW05 ^P^a^.Vpnpade akb^o^pS,^
^C^T^ťč^e^ r ^ÍáJa^Lp^l ^Jl^^ ^?SSL^ÍipľS"._I )Í.vy ?ľ f
=^=ľ^ÄÄAS5äSľÄS
^ť;?!?!Ía'^?Ie^a takéto poruseDie tyka denne- Nárok Objednávateľa na pkiú náhradu škody
tým nebude doťknutý.

13'2 X^p^dJT?OSlš^ÍaJ°iv?mÍ^tlDO(Í?yate,ra,ods1rániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5. 3

^Í^r^äčun%SO^^'^?5!^valeLTá^eDýp ^7 ť^D??av?eľaariuTu
5^^V^J?l^'io3.0Í5SLP.r?ÍUÄ?S?. V^Dého plnenla. alebo celkového PhienÍa podľ a

^^^c^w^pl--ú-m--^-^
zacatý deň omeškania. Närok Objednávateľa na náhradu škody tym nebudeďoänu^;

13.3

^J^^,^T_^^^tera^^^ouf^^^dw^e^T^^vate^praTO^a^
Objednávateľa, ktorá sa uplatnÍ počas celej doby omeškania Objednavateľa.
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16.1. Ak je výsledkom Kontraktačného postupu Trhoviska Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej
dohody, platia pre takúto Rámcovú dohodu VZP s nasledovnými odchýlkanú:

16.1.1. Predmetom Rámcovej dohodyje záväzok Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať
Ob]ectoavateľovipocas ^latnostia úc^uosti RamcoveJ dohody plneMe len nazáldade
doručenia písomnej Čiastkovej výzvy Objednávateľa na dodanie rámcovo
zazmluvneného Tovam, poskytautie rámcovo zazmluvnenej Služby alebo vykonanie
rámcovo zazmluvneného Diela, vystavenej vsúlade s podmienkami avmedziach
Rámcovej dohody ajej Zmluvnej špecifikácii, ato v rozsahu podl'a takejto Čiastkovej
výzvy a za ostatných podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu
zodpovedajúci záväzok Objednávateľa dodané, poskytnuté či vykonané Phienie v zmysle
Čiastkovej výzvy prevziať a zaplatiť zaň Dodávateľovi časť Ceny, zodpovedajúcu
sphienému rozsahu Rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ
je oprávnený, nie však povinný domčiť počas platuosti a účinnosti Rámcovej dohody
Dodávateľovi akúkoľvek Čiastkovú výzvu.

16.1.2. Nadodame,poskytautie alebo vykonanie Phiení v zmysle jednotlivej Čiastkovej výzvy
Objednávateľa v súlade s bodom 16.1.1 sa primerane budú vzťahovať ustanovenia tychto
VZP upravujúce práva a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa v súvislosti s dodaním,
poskytnutím alebo vykonaním takých Phiení obdobne, ako keby Íšlo ododanie,
poskytnutie alebo vykonanie takých Phiení na základe samostatnej zmluvy spravujúcej
sa VZP, ktorá nemá charakter Rámcovej dohody (ďalej len "čiastková znduva").

16.1.3. Má sa za to, že právny dôvod pre odstúpeniejednej zmluvnej strany od Rámcovej dohody
ako celkuje zároveň aj právnym dôvodom pre odstúpenie tejto zmluvnej strany od každej
doposi^nespLien^Čmstikovej^uvyRravnydôvDd^^^^^
strany od každej doposiaľ nesplnenej Čiastkovej zmluvy zároveň predstavuje právny
dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohody v doposiaľ nesphienej
v
časti.

16.1.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu urcitú v trvaní najviac 12 kalendámych mesiacov
od Momentu uzavretia. Rámcová dohoda na Nadlimitnom trhovisku sa uzatvára na dobu
urcitú v trvaní najviac 48 kalendámych mesiacov od Momentu uzavretía.

16.1.5. Zadavanie Čiastkovýoh vyziev Objednávateľa na zaklade apocas platnosti Ramcovcj
dohody sa bude realizovať písomnou formou s periodicitou a minimálnymi objemamÍ
vyplývajúcimi z príslušnej Zmluvnej Špecífikácie Rámcovej dohody.

16.1.6. Lehota pre dodanie, poskytnutie alebo yykonanie Phienia na základe ČÍastkovej výzvy
plynie odo dňa doruČenia predmetnej ČiastkoveJ výzvy Dodávateľovi, pričomnebude
kratsia ako lehota na tento účel uvedená v Zmluvnej špecifikácii Rámcovej dohody, inak
kratšia ako lehota primeraná povahe Plnení, ktoré sú predmetom Čiastkovej výzvy.

16.1.7. V pripade, zena zaUade Čiastkovýoh výziev v súlade s bodom 16.1.1 dôjde k vyceipaniu
zazmluvneného rámca podľa Rámcovej dohody, Objednávateľ nebude na základe takejto
Rámcovej dohody už oprávnený zaslať Dodávateľovi žiadnu ďalšiu Čiastkovú výzvu.

16.1.8. Vprípade, ak predmetom Rámcovej dohodyje opakovanéphienie spočívajúce vdodaní
Tovaru na základ Ciastkových výziev, je Objednávateľ oprávnený vo vzťahu lc určeníu
ceny Tovaru pre každú Čiastkovú výzvu počas trvania Ramcovej dohody požadovať od
Dodávateľa prehodnocovanie ceny Tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných
tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižsie, než cena určená v zmysle
Rámcovej dohody, zmluvné sfa-any sú oprávnené určiť cenu pripadajúcu na príslušnú
CÍastkovú zmluvu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na
trhu.

42



16.1.9. SP^SOb,^ymzmluva9s^nybudú zisťovať ceny na účely bodu 16.1.8, je na dohode
zmluvných strán, pričom na úČely porovnania cien:

a)Je.obdobím'za ltíoré 8a ceny P°rovnávajú,_obdobie šiestich mesiacov bezprostedne
predchádzajúcich určeniu ceny za opakované phienie a

?L^^^TJ,r!ľľ^^TÍi.dS^?ľ"as?.??_.1S cenové Ponuky na identické alebo
zastupiteľné tovaiy, ak v čase ich zisťovania existujú.

16'l-lo',J^!rJÍÍá^ate-ľJovzťalluÍU koDkrétae) Objednávateľom doručenej ČÍastkovej
Se.n ?ri!tt?/n,aÍlprav!Lceny Tova^ Podra takeJ čiastkovej výzvy na cenu určenú na
^^^ŕ0^^ '^ Je wrein^ obstM^^vnen,
písonme vypovedať Rámcovú dohodu v lehotetoch mesiacov od doruéema'vypovede:

ä.xvn

Ochrana dôverných informácií

17.1ľ^^^^^^^T^^^^'^^"^'&^^l'lbae^^'^EU^T^^'^y^a
s výnimkami uvedenými v bode 17.2 týchto VZP:

a^ ^^^(^)^c^^^^^eÍti^t^^^J^aÍ^^lm^o^I^^^áo^e^n^I^^t^^n^'l^^_!los^o^^^c^^e^c^^St^TS!Ít^č^í^f?^í'^fo^eoJeJ^Je^^
^SSPO!^da ^iD"eo^te^<^-P"--^a^;
kaow:tow:to<Inotiace-štúďe asprávy- Podmkatď^ stratégie a pl4ny,'mfom>acie^ ce

sa predmetov chránených právom priemyselného alebo inéhodušeroéhovlasttíctva
zmluvnej strany,

b) ktorá sa týka zamestnancov a obchodných partnerov zmluvných strán,

c) ktorá sa týka zmluvných vzťahov zmluvných strán,

d) ^f^jLk lTJL^ľlľ^.s.tľl??u označen^ ^0 >dovemá" "utajená", "chránená zákonom"
!SO,JT!LO-bdol^ým OZDačeDím*a to od okMaihu oznámema tejto skutočnosti drróíej
zmluvnej strane, alebo

E^^^^res?S^^i$?S.^^^ľ.^^^l^^^^ls^v^^m'^^11^
tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje aútajované skutočnosti),

17.2 Dôvemé infonnácie nie sú informácie, kŕoré:

a) ^L?e^otis^npZ^^^e^^^éL^T,Té..alŕio_POSÍ7tIľté zmluvnou stranou,
to^a tieto mfôrmácie t^jú ^tej osobe bez zaväzku ^anUvosti-pTed'uz=
Zmluvy,

v> ^éS^e^^^l^l^Í^^er^^%^L!l^!^.^?t!I?? I?.ľ)..u??^eti zmluvyziného dôvodu ako z dôvodu porusenia záväzku ml&mlivosti podra'týchto'VZP^
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ČLXVIU

UkonÍenie Zmluvy

18.1 Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnema vŠetkých práv a povinností zmluvaých strán
z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v
týchtoV23>.

18.2 Objednávateľje opráynený od Zmluvy odstúpiť ak:

a) Dodávateľ pomší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatnym spôsobom,

b) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto V2T iným než podstatným
spôsobom, a takéto porusenie nenapraví ani v dodatocnej primeranej lehote na nápravu,
poskytnutej Objednávaterom,

c) tak VZP uvádzajú v iných ustanoveniach,

d) sa Zákazka spravuje režimom ZVO a Dodávateľ stratil spôsobilosť vyŽadovanú ZVO pre
účasť na verejnom obstarávaní,

e) je Dodávateľ alebo niektoiý z členov skupiny dodávateľov, ktoraje Dodávateľom, zaradený
do zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska,

f) je alebo v dobe najneskôr troch rokov pred uzavretím Zmluvy bol s Dodávateľom v súdnom,
alebo právnom spore nesúvisiacom so Zmluvou alebo Objednávateľ vtejto dobe
Dodávateľovi odstúpil od zmluvy alebo zmluvu vypovedal zdôvodu jej pomšenia
Dodávateľom,

g) uzavretie Zmluvy je prenkázateľne dôsledkom nezákonného konania alebo zneuŽitia
pristupových aautentifikačných údajov Objednávateľa na Trhovisku, vsúvislosti scím
Objednávateľ podal trestné oznámenie,

h) vrámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo kuzavretíu
Zmluvy, bolo konätatované pomsenie zákona,

i) bola ponuka Dodávateľa yyhodnotená ako Viťazná ponuka v dôsledku zneužitia Trhoviska
Dodávateľom, kolúznymi postupmi, porušením OPET zo strany Dodávateľa, alebo inými
maclrináciami či podvodnými postupnú,

j) Dodávateľ neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie záväzného pokynu
Objednáfvateľa v súlade s týmito VZP,

k) Dodávateľ postúpi svoje práva zo Zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore
s pochmenkanri týchto VZP,

1) Dodávateľ poskytoe Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, resp.
neposkytne informácie v súlade s VZP alebo Osobitnými požiadavkami na plnenie týkajúcimi
sa príslušnej Zákazky,
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m) na majetok Dodávateľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku aleboje Dodávateľovi povolená reštrukturalizácia,

n) Dodávateľ vstúpi do likvidácie, preruši alebo mým ako vyššie uvedeným spôsobom skončí
svoju podnikateľskú činnosť,

o) Dodávateľ predá svoj podnik alebo časť podniku apodľa Objednávateľa sa tým zhorší
vymožiteľnosť práv a povinností zo Zmluvy,

p) Dodávateľ v procese verejného obstarávania alebo udeľovania grantov financovaných z
rozpočtu Európskej únie je prehlásený za subjekt, ktorý vážne pomšil zmluvu tým, že si
neplní svoje zmluvné povinnosti,

q) u Dodávateľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena
štatutámych orgánov a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozunme a odôvodnene
akceptovateľné,

r) okolnosti vylucujúce zodpovednosť Dodávateľa trvajú viac ako 60 dní,

s) Dodávateľ stratí Íné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie Zmluvy.

t) Objednávateľ si vyhradil v Zmluve právo na poskytnutie bezplatnej vzorky Phienia, ktorá
Dodávateľom nebola poskytnutá alebo podľa názoru Objednávateľa nezodpovedá
Špecifikácii,

u) yiastoý návrh plnenia zákazky nie je podľa posúdenia Objednávateľom v súlade so
SpecÍfíkáciou podľa Zmluvy,

v) poéas zadávania zákazky na TrhovÍsku došlo v EKS k preukázateľným technickým
problémom, potvrdeným správcom EKS, ktoré Dodávateľom znemožnili predkladanie
Kontraktacných ponúk alebo návrhov cien v elelctronickej aukcii,

w) v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora
zapísaných koneôných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO
a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy,

x) doslo počas zadávania zákazky na Trhovisku ku konfliktu záujmov medzi Dodávateľom
a Objednávateľom podl'a § 23 ZVO,

y) je sphiený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 ZVO,

z) akje predmetom phienia podľa uzavretej Zmluvy Krabicový softvér, a Objednávateľ pred
tým než akceptoval štandardné licenčné podnúenky užívania predmetného Krabicového
softvéru, nie však neskôr než v lehote 15 dní odo dňa, kedy sa s nimi Objednávateľ mohol
preukázateľne najskôr oboznámiť, písomne oznámi Dodávateľovi, že štandardné licenčné
poáiúenky užívania predmetného Krabicového softvéru nie sú pre Objednávateľa rozumne
prijateľné. Neakceptovanie štandardných licenčných podmienok hi Krabicovému softvéru
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Objednávateľom a yyužitie oprávnmia Objednavateľa od Zmluvy odstúpiť podl'a tohto bodu
nqn-edstavuje porušenie uzavretej Zmluvy Dodávateľom.

18.3 Dodávateľje oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak:

a) Objednávateľ pomší svoju povinnosť podl'a Zmluvy alebo týchto VZP podstatným
spôsobom,

b^ ^e^^at?*?^í ^?^^ľi^!!ZO?!^ml^lle?o.^ychto vzp m^? než podstatn^m
spôsobom, ataketo porušeme nenapravi ani vdodatočnej primeranej Íehote na nápravu,
poskytnutej Dodávateľom,

c) u Dodávateľa existuju zákonné dôvody pre odmietautie dodania Tovam, vykonania DÍela,
alebo poskytnutia Služby,

d^ Je_jl!iebo v ,d?be Da-'neskôr troch rokov Pred uzavretím Zmluvy bol s Objednávateľom
v sudnom, alebo právnom spore alebo Dodávateľ v tejto dobe Objednávaterovi odstúpil od
zmluvy alebo zmluvu vypovedal z dôvodujej poruáema ObJednávateľom,

e) T^^fiSS^ i^S^S^I^ d^ŕe^^^á^^^^> f^^iSL?ls2PTÍCÍ
aautentifikacných údajov Dodávatel-a na Trhovisku, vsúvislosti sčím Dodavatď po'dal
trestné oznámenie,

f) by_dodamm Tovaru, vykonamm Diela, alebo poskytnutím Služby bol alebo mohol byť
porusenýzákon,

g) vramci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na záldade ktorej došlo kuzavretiu
Zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona,

h) okokiosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa trvajú viac ako 60 dní,

^ S^ispT^^?V^^S^y^"^0^^ Í?!s ^"^?.Í-PIeu!??e?l^n tec,í?it?cym
problémom, potvrdeným správcom EKS, ktoré Dodávateľom znemožnili prcdkladanie
Kontraktačných ponúk alebo návrhov cien v elekteonickej aukcii.

18.4 Pre účely Zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v prípade ak:

a) také porušenie Zmluva alebo tieto VZP za podstatné porušenie vyslovene oznaČujú, alebo

b) ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo
rozumnépredvídať^prihli_adnutím na účel Zmluvy, ktoiý vyplynul zjg obsahu alebo z
okolností za ktorých bola Zmlyva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení
poviimostí pri takom porušeni Zmluvy.

18 5 ^^ľ^^ä^ľj?^? ff^ľ'JS^t^^o?J-e^-TľíniajiruíleJj?nlllyneJ s,trane-.v
^^J^h;Sn^ltL1^ ^iT"ÍOLT;i?Ad??p-S^eJÍ.ÍC?ľ?I?t_^ti-d?.o?o.?ňa J,eho odoslania-
?Í!ÍIP-eI?m,°Íímlu^y ^tuluva zaniká ku dňu doruéenia oznámenia jednej zmluvnej strany o
odstúpeaí od Zmluvy druhej zmluvnej sírane.

18 6 ?,SÍ!$?á^!f I^JS.S)e?L^ÍS:!Í^y ??ľ^uko^ek.str?Iíou' ,ku <?ňu otktúpenia od zmluvy
Potyrdí cenu vsetkých Dodávateľom riadne vykonaných plnení zo Zmluvy, ktoré boli
Objednávateľom prevzaté.
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18.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Phienia podľa bodu 18.6 týchto VZP a protihodnotu za ne
si zmluvné strany ponechajú a nebudú si ich povinné či oprávnené vrátiť, ak súčasne platí, že:

a) dôvod odstúpenia od Zmluvy nespočíva v porušení zmluvnej povinnosti v súvislosti s takými
Phiemami a poskytnutím protihodnoty za nejednou zo zmluvných strán, a

b) takéto Plnenie má pre Objednávateľa hospodársky význam aj bez dodania, poskytnutia či
vykonania zvyšku Phiení, a

c) nejde o dôvod odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy v súlade s bodom 18.2 písm. v) týchto
VZP.

18.8 Vzájonme poskytnuté Plnenie a protiliodnoty za ne, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa
bodu 18.7 týchto VZP, si zmluvné strany vzájomne vrátia, pričom ak ide o peňažné plnenia, aj
spolu s úrokom počítaným odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od Zmluvy do úplného vrátenia
takéhoto peňažného plnenia vo výške zodpovedajúcej 1M EURIBOR platnému ku dnu
odstúpenia od Zmluvy.

18.9 Na výslovnú žiadosť Objednávateľa tiež Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi bez zbytocného
odkladu tie plnenia, ktoré ešte neboli Objednávateľom prevzaté, aj keď ide o Phienia
rozpracované. Objednávateľje oprávnený, nie všakpovinnýphiemapodľapredchádzajúcej vety
prevziať ak za ne Dodávateľovi zaplatí primeranú casť Ceny, na ktorej sa zmluvné strany dohodli.

18.10 Dodávateľ je vnadväznosti na odstúpenie od Zmluvy povinný poskytnúť ObjeAiávateľovi
maximálnu možnú súčinnosť za účelom výkonu práv a povinností Objednávateľa v zmysle bodov
18.5 až 18.9 týchto VZP, najmä predložiť Objednávateľovi všetky podklady a infomiácie slúžiace
na vyúčtovanie phieni Zmluvy.

Čl. XIX

Komunikácia zmluvných strán

19.1 Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré tieto VZP vyžadujú písomnú formu,
budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záUaví Zmluvy, alebo touto zmluvnou
stranou po uzavretí Zmluvy na tento účel písonme oznámenú.

19.2 Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe Zmluvy, sa
vyhotovia, ak nieje stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvekpísomnej správy
môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

19.3 Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účiimosti Zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť
písomná a domčovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.

19.4 Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za domČenú druhej
Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
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a) faxu, okamihom vytiačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého
odosielateľom, ktoré potvrdi doručenie zasielanej písomnosti na Číslo faxu prÍjemcu počas
obvytíého pracovného Času adresáta; alebo

b) elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej
zmluvnej sä-any, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej
zmluvng strane. PrijÍmajúca zmluvná slranaje povinná domčiť odosielajúcg zmluvnej strane
potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email pova&vať za nedoručený.
Pre potreby doruČovania prostredníctvom elektronickej posty (e-mail) sa pousäje adresa
zmluvnej strany uvedená v profíle prislušnej zmluvnej strany na Trhovisku, dokým príslušná
zmluvaá strana neurčí inak; alebo

c) posty, kuriérom alebo v prípade osobné doruéovama, doručeaiím písomnosti adresátovi s tým,
že v pripade doTučovania prostredníctvom poŠty nuisí byť písonmosť zaslaná dopomcene s
dorucenkou prcuka2Mjúcou doruíenie na adresu príslusnej zmluvnej strany. V prípade
doruôovama inak ako poštouje moŽné písomnosť dorucovať aj na mom nrieste ako na adrcse
príslušnej zmluvnej strany, ak sa aa tomto mieste zmluvná strana v Čase doruČenia zdržuje.
Za den doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktoiý zmluvná strana, ktorá je adresátom,
odoprie domčovanu písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uložema zásielky na pošte,
doručovanej poStou zmhťvnej straae, alebo v ktorý Je na zásielke, dorucovaaej poštou
zmluvnej strane, pre'ukázateľne zamestnancom pošty vyznacená poznámka, že "adresát sa
odsťahovaľ', "adresátje neznámy" alebo iná poznánaka podobného významu, ak sa súcasne
takáto poznároka zakladá na pravde.

19.5 Objednávateľ a Dodávateľ sa zavazujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek
zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v Zmluve a rovnako predmetnú zmeau vykouať
v profile príslušnej zmluvnej strany na Trhovisku.

19.6 Jazyk Zmluvy acelej písonmej komiuúkácie medzí Objednávateľom a Dodávateľom, ako aj
a tretímí osobanú v súvislosti so Zmluvou, Je slovenskýjazyk, ak Zmluva vyslovene neuvádza,
alebo zmluvné strany nedohodná inak.

Č1.XX

Rozhodné právo, riešenie sporov

20.1 Zmluvné strany sa-dohodlí, že Zmluva a právne vzťahy ňoy založené a s nimi súvisiace sa budú
spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovsetkým zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Vyslovene je stanovené^ že ustsuiovenia
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodne) kápe tovaru sa nq>oužijú bez ohl'adu na štátou
prfslušnosť alebo sídlo zmluvných strán mimo Slovenskej republiky.

20.2 VŠeťky spory vzniknuté medzí zmluvaýmí stranami v súvislosti s právami a povinnosťami
zmluvných strán zo Zmluvy alebo Zmluvou a týmito VZ.P založenými, vrátane sporov o ich
plnenie, či neplnenie, o platnosť, neplatnosť, úcinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv
a povumostí zmluvaých strán vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VZP, bude príslusný rozhodovať
vecne príslušný vSeobecný súd v mieste sídla Objednávateľa, ak príslušné vseobecne záväzné
právne predpisy týkajúce sa občianskeho súdneho konania neustanovujú kogentne inak.
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ČL XXI

Záverečné a prechodné ustanovenia

21.1 Nadpisy v tejto zmluve slúžia len prehľadnosti a pri výklade zmluvných ustanovení sa neberú do
úvahy. Rovnako ich nemožno považovať ani za defínície, zmeny ci objasnenia zmluvných
ustanovení.

v_

21.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na

*

tretm stranu.

21.3 Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení týchto VZP alebo Zmluvy neplatnýnú,
nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia týchto V2P a Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú naliradiť ustanovenia, ktoré sa preukážu ako právne neplatné, ustanoveniami s
rovnakým alebo čo najbližším hospodárskym úôelom sledovaným pôvodným neplatným
ustanovením.

21.4 Vedľajšie ústne dohody k Zmluve nejestvujú. Zmluva predstavuje úphié a komplexné dojednanie
zmluvných strán vo vzťahu kpredmetu Zmluvy anahrádza všetky predchádzajúce dohody
a dohovory vo vzťaJiu k predmetu Zmluvy.

21.5 Zmluva je výsledkom jedného z Kontraktačných postupov Trhoviska a na platnosť zmien a
dodatkov Zmluvy sa vyžaduje písomná fonna, ak sa zmluvné strany nedohodnú inalc.

21.6 Tieto VZP môžu byť kedykoľvek menené Ministerstvom, alebo nahradené novými VZP. Zmeny
a doplnenia VZP, ku ktoiým dôjde po uzavretí Zmluvy, nebudú mať žiaden vplyv na práva
a povmnosti zmluvných strán podl'a Zmluvy. Prípadné zmeny a doplnenia Zmluvy sa budú
spravovať VZP platnými a účinnými ku dňu nadobudnutia takejto zmeny či doplnenia Zmluvy.
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Prfloha  . 1 k VSeobecným zmluvným podmíenkam

Osobitné ustanovenia o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu
ČI.I

1.1. TÍeto osobitaé ustanovenia týkajúce sa Zákaziek na dodávku elektriny a/alebo plynu (ďalej len
"OUEP") tvoria súčasť Všeobecných zmluvnýcb podmie&ok (VZP) a upravujú náležitosti zmlúv
o združenej dodávke elektrmy a zmlúv o združenej dodávke ply&u (ďalej len "Zmluvy na
dodávku elektriny/plynu"), uzatvorených medzi Objednávateľom a Dodávateľom ako výsledok
zadávania zákazky na Trhovisku postupom uvedeným vObchodných podmienkach
elektronického trhoviska (OPET). Zmluva na dodávku elektriny/plynu nieje Rámcovou dohodou.

1.2. V prípade rozporu so VZP majútieto OUEP prednosť pred tak^mi odlisnými ustanoveniami VZP.
OUEP tvoria spolu s VZP prflohu každej Zmluvy na dodávku elektriny/plynu a upravuíú najmä
otázky súvisiace so vzmkom Zmlúv na dodávku elektriny/plynu, ako aj práva apovinnosti
zmluvných strán založených Zmluvou na dodávku elektriny/plynu.

1.3. Pre účely týchto OUEP a Zmluvy na dodávku elektriny/plynu majú prísluŠné odbomé technické
pojmy a terminológia význam totožný, ako je uvedené v zákone č. 250/2012 Z.z. o regulácii v
sieťovych odvetviach vznení neskorších predpisov, v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektoiých_zákonov vznení neskorôich predpisov (ďalej aj ako "Zákon
o encrgetíke"), vo vyhláške Úradu prc reguláciu sieťoyych odvetví (ďalej len "ÚRSO") č.
24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania vnútomého trhu s elektrmou a pravidlá
fungovania vnútomého trhu s plynom (ďalg aj ako "Pravidlá trhu"), v prislušných vyhláškach
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, vpríslušných vyhláškach a rozhodnutiach
ÚRSO avostatných súvisiacich všeobecne 2áväzných právnych predpisoch vrótane ich
neskoTŠích zmien a doplnenÍ, pripadne všeobecných záväzných právnych predpisov ktorymi
neskôr buďú tieto nahradené (ďalej spolu len "Energetické predpisy"), poldal' nie je v týchto
OUEP yýslovne uvedené inak. Povinnosť zmluvných strán Zmluvy na dodávku elektriny/plynu
postupovať pri realizácii dodávky Plnenia v súlade s kogentnými ustanoveniami Energetíckých
predpisov zostáva nedotknutá.

ČLII
Pojmy OUEP

2.1. V zmysle čl. I ods. 1.3-majúni^ieuvedenépojmynasledovnývýzaam:

Malý podnik Objednávateľ, ktorý má ako koncový odberateľ elektiiny ročnú
spotrebu elektrmy najviac 30 MWh za predchádzajúci rok alebo
ako koncový odberateľ plynu roČnú spotrebu ptynu najvíac 100
MWh za predchádzajuci rok.
Ak Objednávateľ spÍňa Energetickými predpismi a na ich
základe vydanými rozhodnutiami stanovené podmienky pre
priznanie postavema Malého podniku, dodávka elektriny alebo
plynu je považovaná v zmysle príslusných Energetíckých
predpisov za regulovanú Čimiosť a riadi sa pravidlami urĎenými
Energetickými predpismi. Obchodné podmíenky Dodávateľa a
rozhodnutie o uréení cien za dodá\4ai elektriny/plynu Malým
podnikom, schválené rozhodnutím ÚRSO, su pre zmluvné
strany záväzné a ppfužijú sa popri týchto OUEP subsidiáme.

Odberné micsto Miesto alebo viaceré núesta Objednávateľa pre odber
Objednávateľa elektriny/plynu vybavené urôeným meradlom podľa všeobecne
ďalej pre akýkoľvek počet záväzných právnych predpísov. Identifíkácia a technické údaje
odbemých miest alebo pre odbemého miesta/odbemých miest Objednávateľa je uvedená

v Špecifikácii alebo Zmluvnej gpecifikácii Objednávateľa.
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každé odbemé miesto
jednotlivo aj ako "OM"
Prevádzkovateľ Osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti>

distribučnejsústavy vymedzeného územia, na ktorom sa nachádzajú odbemé miesta
Objednávateľa, a k distribučnej sústave ktorého sú odbemé
miesta Objednávateľa pripojené.

Prevádzkovatel Plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu v zmysle
distribučnej siete Energetických predpisov.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a Prevádzkovateľ distribučnej siete ďalej spolu alebo
každýjednotlivo aj ako "PDS"

7

Prevádzkový poriadok Dokument vydaný príslušným PDS a schválený Úradom pre
PDS reguláciu sieťových odvetvi, ktorý urČuje podmienky
ďalej aj ako "PP PDS" distribúcie elektriny/plynu a poskytovania súvisiacich

sieťových služieb do OM Objednávateľa; je zverejnený na
webovom sídle PDS.

Technicképodmienky Dokument vydaný príslušným PDS, zverejnený na webovom
prístupuapripojeniado sidle príslušného PDS, ktoiý zabezpečuje nediskrmunacné,
sústavy/siete príslušného transparentné, bezpečné pripojenie a prevádzkovanie
PDS distribučnej sústavy/siete, určuje technické podmienJky
ďalej len "Technické pripojenia, pravidlá prcvádzkovania distribuČnej sústavy/siete
podmienky" azáväzné kritériá technickej bezpečnosti distribučnej

sústavy/siete.
Zákon o spotrebných Zákon c. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a
daniach zemného plynu v znení neskorších predpisov aozmene

a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani
z nunerálneho oleja v znení neskorších predpisov

či.m
Predmet Zmltív na dodávku elektriny/plynu

3.1 Zmluvou na združenú dodávku elektriny/plynu sa za podmienok uvedených v týchto OUEP a VZP:

a) Dodávateľ zaväzuje dodať ObjednávateľovÍ elektrinu/plyn do OM Objednávateľa
v dohodnutom množstve, kvalite, čase a podľa ostatných Zmluvných špecifíkácií,

b) Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa prenos elektriny/prepravu plynu,
distribúciu elektrmy/plynu, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je
OM Objednávateľa pripojené a ostatné súvisiace služby (ďalej aj ako "Distribučné služby"),

c) Dodávateľ zaväzuje prevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku za OM
Objednávateľa voči zúČtovateľovi odchýlok, a

a) až c) ďalej spolu aj ako "Plnenie"

d) Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dodané Phienie dohodnutým spôsobom prevziať
a zaplatiť zaň Dodávateľovi dohodnutú Cenu.

ČLIV
Miesto, Čas a Spôsob Plnenia Zmluvy

4.1 Miestom Plnenia podl'a Zmluvy je OM Objednávateľa, pripojené do sústavy alebo siete
príslušného prevádzkovateľa. Technické údaje a identifíkácia OM Objednávateľa (EIC kód, resp.
POD kód) sú uvedené v príslušnej Špecifíkácii alebo Zmluvnej špecifikácii.
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4.2 Zmluvné obdobie združenej dodávky elektriny/plynu do OM Objednávateľaje obdobie uvedené
v príslušnej Špecifíkácii alebo Zmluvnej špecifikácii pre každé OM zvlášť, poČas ktorého má
Dodávateľ poskytovať Objednávateľovi dohodnuté Ptoenie (ďalej len "Zmluvné obdobie"),
pričom vrámci Zmluvaého obdobia sa konkrétna hodina predstavujúca začiatok a koniec
dodávky elektriny/plynu riadi Energetickýmí predpismi. Zmluva na dodávku elektriny/plynu sa
uzatťára na dobu urôitu, odo dňa nadobudmitiajej úcinnosti do uplynutia Zmluvného obdobia.

4.3 Plnenie sa považuje za dodané prechodom elektriny/plynu z distríbuČnej sástavy/siete príslušného
PDS> ku ktorej je OM ObJednávateľa pripojené, do OM Objednávateľa, t.j. prechodom elektriny
určeným meradlom/prechodom plynu cez výstupnú prirubu určeného meradla instalovaného
a prevádzkovaného príslušným PDS pre konkrétne OM Objednávateľa. Týmto momentom sa
zároveň uskutocňuje prechod vlastnícliych práv k dodanému Plneniu a nebezpečeostvo škody.

4.4 Meranie dodaného množstva elektriny/plynu vykonáva vsúlade s Energetickými predpisnu
prislušný PDS, do ktorej je OM Objednávateľa pripojené, pricom takto určené množstvo doáanej
elektrmy/plynuje pre Objednávateľa a Dodávateľa závaz&é. Možnosť reklamácie alebo žiadosti
o preskúšanie určeného meradla v súlade s Energetickými predpismi nieje týmto dotknutá.

4.5 Dodávka elektriny/plynu je považovaná za opakované Plnenie poskytované Dodávateľom
Objednávateľovi, ato maximálne v mesačných lehotách pocas celého obdobia dodávky
dohodnutého v Zmluve na dodávku elektrmy/plynu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú neskôr
inak.

4.6 Pokial' je Zmluva na dodávku elektriny/plynu uzatváraná v súvislosti so zmenou dodávateľa
elekíriny/plynu v zmysle Energetických predpisov (ďalej len "Zmena dodávateľa"), je
DodÄvateľ povinný poskytovať dohodnuté Phienie a Objednávateľ povisný platiť akúkoľvek
úhradu alebo preddavok najskôr nadobudnutím právnych účínkov Zmeny dodávateľa v súlade
s Energetickými predpismi. Zodpovednosť za Škodu vzmysle Energetických predpisov
vzniknutú vsúvislosti s tým, že kZmene Dodávateľa nedoslo najneskôr ku dňu zaÔatia
Zmluvného obdobia v zmysle Zmluvy na dodávku elektrmy/plynu, tým nie je dotknutá.

ČLV
Cena

5.1 Cena za Plnenieje stanovená ako celková cena ssa dodávku elektriny/plynu vrátane vSetkých s tým
súvisiacich Distribucných služieb pocas Zmluvného obdobia, a to s prihlíadmitÍm na ŠpecÍfíkáciu
alebo Zmluvnú Špecifíkáciu Plnenia, t.j. najmä na vyčíslené predpokladané množstvo objemu
elektriny/plynu, dížku trvania Zmluvného obdobia a zvolenú pasmovú tarifú pre konkrétnydruh
Plnenia.

5.2. Cena za Plnenie v zmysle ods. 5.1. tohto Článku OUEP zafafňa;
v_

a) cenu za dodávku elektriny/plynu s prihliadnutím na Specifikáciu alebo Zmluvnú Špecifíkáciu
Plnema (predpokladané nmožstvo, zmluvné obdobie dodávky Plnenia, pásmová tarifa, a pod.),
vrátane ceny anákladov za prevzatie zodpovednosti za odchýlku Dodávateľa vzmysle
ustanovenia ods. 3.1 písm. c) élánku ffl a ceny za odvod do Národného jadrového fondu podl'a
zákona é. 238/2006 Z-z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadroyých ZM-iadení
a na naklaďanie s vyhoretýmjadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v mení neskotších
predpisov (ďalej kn "Zákon o NJF"))

b) cenu za DistribuČné služby, ato za prenos elektriny/ prepravu plynu, distribúciu
elektrmy/plynu, systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých vyška je určená
podľa aktuáhieho cenníka distribúcie prislušného PDS plataého v Čase predloženia
KontraktaČnej alebo Obchodnej ponulQr Dodávateľa apríslušných cenových rozhodnutí

f_

ÚRSO platných v čase predlozenia Kontraktačnej alebo Obchodnej ponuky Dodávateľa,
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c) daň z pridanej hodnoty, pokial' Je v Zmluve uvedená cena vrátane DPH,
d) spotrebnú daň z Plnenia v zmysle Zákona o spotrebných daniach v prípade, ak Objednávateľ

v SpecÍfíkácii alebo Zmluvnej špecifikácii explicitne neuviedol požiadavku na oslobodenie od
spotrebnej dane.

<

5.3 Pokiaľ vzhľadom na príslušné rozhodnutia ÚRSO dôjde v čase od uzavretia Zmluvy do dodania
Phienia Objednávateľovi a/alebo v čase platnosti a úČinnosti Zmluvy na dodávku elektriny/plynu,
k zmene položky ceny za odvod Národného jadrového fondu a ceny za Distribučné služby ( t.j.
za prenos elektriny/ prepravu plynu, distribúciu elektriny/plynu, systémové služby a ostatné
regulované položky) uvedené v ust. ods. 5.2. písm. b) tohto článku OUEP, je Dodávateľ Plnenia
oprávnený účtovať Objednávateľovi aktuálnu cenu za odvod do Národného jadrového fondu
a cenu za distribúciu a regulované distribučné služby v zmysle pnslušných platných a účinných
rozhodnutí URSO v čase dodania Plnenia.

5.4 Ak Objednávateľ napriek tomu, že v Zmluvnej špecifikácii explicitne požadoval dodanie PlnenÍa
oslobodeného od spotrebnej dane, nepredloží Dodávateľovi najneskôr do začatia dodávky Plnenia
na základe uzavretej Zmluvy:

osvedčenie o registrácii platiteľa dane na spotrebnú daň v zmysle Zákona o spotrcbných
daniach alebo

- povoleme na oslobodenú elektrmu/plyn v zmysle Zákoua o spotrebných daniach,
je Dodávateľ oprávnený účtovať k základu ceny za dodávku Plnenia bez DPH aj spotrebnú daň
v zmysle Zákona o spotrebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Phienia.

5.5 Ak dôjde počas platnosti a účinnosti Zmluvy k zákonnej zmene výšky sadzby DPH, či spotrebnej
dane podľa Zákona o spotrebných daniach, Je Dodávateľ oprávnený účtovať k cene za dodávku
Plnenia aj takto zmenenú výšky sadzby DPH a/alebo spotrebnej dane vzmysle Zákona
o spotrebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Plnenia, pokiaľ prechodné
ustanovenia príslušného právneho predpisu neustanovujú inak alebo pokiaľ nie je Phienie od
prfslušnej spotrcbnej dane oslobodené.

5.6 V prípade zmeny výšky regulovaných poplatkov za Distribučné služby, zmeny spotrebnej dane
podľa Zakona o spotrebných daniach, zmeny DPH, zmeny výšky odvodu do Národného
jadrového fondu, resp. zmien iných regulovaných poplaťkov počas Zmluvného obdobia, je
Dodávateľ poviimý bezodkladne mformovať Objednávateľa otejto skutočnosti na svojom
webovom sídle najneskôr do temúnu vystavenia prvej faktúry s novými sadzbami, ako aj písomne
spoločne sprvou faktúrou snovými sadzbami. Voznámení budú uvedené nové sadzby
a poplatky.

5.7 Dodávateľ nie je opráynený účtovať Objednávateľovi akékoľvek ďalšie náklady alebo poplatky
za Phienie, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku OUEP. Tým nie je dotknutý nárok
Dodávateľa na náhradu škody voči Objednávateľovi, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia
povinností Dodávateľa vyplývajúcich mu zo Zmluvy alebo kogentných ustanovení príslušných
Energetických predpisov.

5.8. Ak dôjde k zníženiu cien za odvod do Národnéhojadrového fondu, cien za Distribučné služby, éi
k zníženiu výšky sadzby DPH, alebo spotrebnej dane zmysle ustanovenia bodov 5.3 a 5.5 tohto
Článku OUEP, je Dodávateľ povinný účtovať Objednávateľovi aktuálnu cenu za odvod do
Národného jadrového fondu, cenu za distribúciu a regulované distribučné služby v zmysle

./.

príslušných platných a účiimých rozhodnutí ÚRSO v čase dodania Plnenía, ako aj takto zmenenú
výšky sadzby DPH a/alebo spotrebnej dane v zmysle Zákona o spotrebných daniach, a to vo
výške platnej ku dňu dodania Plnenia, pokial' prechodné ustanovenia príslušného právneho
predpisu neustanovujú inak alebo pokiaľ nieje Plnenie od príslušnej spotrebnej ásne oslobodené.

ČLVI
Platobné a fakturacné podmienky
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6.1 FakturaÄným obdobÍm za dodávku Plnenia do OM Objednávateľa je obdobÍe, za ktoré sa
vykonáva vyuôtovanie odberu Phienia formou vyúčtovacej faktáry za príslušné OM
ObJednávateľa Phieaia, pre ktoré je Zmluva na dodávku elektriny/plynu uzavretá, najmenej
jedenkrát roČne (podmienkou nieje dodržame kalendámeho roka).

6.2 Dodávateľ je oprávnený vpriebehu f^cturačaého obdobia požadovať od Objednávateľa za
opakovanú dodávku PInenia preddavbové platby, a to vo výŠke a pocte platieb uvedených nižsie.
Obdobie opakovanej dodávky Plneniaje dohodnuté najviac akojednomesaôné.

6.3 Bez ohľadu na povahu OM Objednávatera (OM Objednávateľa s mesačným/ročným odpoČtom
odberu Plaenia), je výška preddavkových platieb na úhrady Ceny za opakované dodanie Plnenia,
vrátane DPH a spotrebnej dane podl'a Zákona o spotrebných damach, tircená mesacne, pričom
predpokladaná cena mesaÉnej dodávl^ Plneniaje stanoveuá ako alikvotná časť prcdpokladaného
množstva Plnenia pripadajúceho na jeden kalendámy mesiac Zmluvného obdobia, pokiaľ
zmluvné strany po uzavretí Znítuvy na dodávku elektriny/plynu nedohodnú inak.

6.4 Objednávateľje povinný uhradiť preddavkovú platbu. resp. cenu za opakované dodávky Plnenia
yo výŠke vypoéítanej Dodávateľom v zmysle ustanovení tohto Článku OUEP a s prihliadnutítn na
Špecifíkáriu a/alebo Zmluvnii äpecifikiciu Plnema Objeánávateľom, a to najneskôr do 25.dňa
prvého mesiaca obdobia, na ktorý sa preddavková platba platí. Podkladom pre zaplatenie
preddavkovej platby bude písomné oznámenie Dodávateľa ovýske preddavkovej platby za
ofpakovanú dodávku Plnenia doručené ObjedDávateFovi.

6.5 Dodávateľje oprávnený navrhnúť Objednávateľovi zmenu periodicity preddavkových platieb za
opakovauú dodávku Phienia, a to zaslaním písomného návrhu. Za prijatie návrhu Dodávateľa
uvedeného vpredoslej vete s Objednávateľom, sa považuje aj zaplatenie preddavkovej platby
vsúlade stýmto návŕhom. Ak Objednávateľ neuliradí preddavkové plaťby podľa návrhu
DodávateFa v zmysle predcháäzajúcej vety, má povinnosť uhrádzať podľa Zmluvne dohodnutých
podnrienok, resp. podTa Zmluvy na dodávku elektriny/plynu.

6.6 Vyňčtovanie dodaného Phienia a zs^latených preddavkových platieb za dodané Plnenie bude
uskutočňované formou vyóctovacej f^ctúry, ktorú Dodávateľ vystaví do 15 dní po dni
zdaniteľného plnenía na záldade prísluŠného odpočtu skutoÉných stavov fakturačného merania.
Dňom zdaniteľného plnenia pre vyúčtovanie dodávokje v prípade mesaČného odpočtu posledný
kalendámy deň vmesiaci, za ktorý sa vyúČtovanie vykonáva, vprípade ročného odpočtu
posledný kalendámy deň 12-teho mesiaca roka, za ktorý sa vyúčtovanie vykoaáva. Vo
vyučtovacích faktúrach budú odpočítané zaplatené preddavkové platby.

6.7 Podkladom pre zúčtovaciu fďcturáciu Dodávateľa budú namerané sbutočaé množsfrvá
elektriny/plynu vjednotlivých OM Objednávateľa, predložené Dodávateľovi zo strany
príslušného PDS alebo iný spôsob určenia odbem v zmysle všeobecne príslušných právnych
predpisov.

6.8 Faktúra Dodávateľa musi okrem náležitostí podľa VZP obsaliovať aj náležitosti vzmysle
príslušných Energetických predpisov, vrátíme informácie o skladbe imtegrovanej ceny za dodávku
Phienia.

6.10 Dodávateľ vráti Objednávateľovi preplatok zvyúčtovacej faktúry vlehote jej splataosti.
Objednávateľ je rovnako povimiý uhradiť nedoplatok zvyúčtovacej faktúry Dodávateľoví
vlehotejej splatnosti. Dodávateľje oprávnený vykonaťjednostraoný zápočet svojich splatných
pohľadávok vo i splatng pohľadávke Objednávateľa na vrátenie preplatku podľa
predchádzajúcej vety tohto ustanovema OUEP.
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6.11 Vprípade odberu Plnenia vo výške menej ako 80% predpokladaného množstva Plnenia poČas
celehoZmluvného obdobia z dôvodov priČítateľných Objednávateľovi, je Dodávateľ oprávnený
voči Objednávateľovi vyúčtovať za neodobraté Plnenie (rozdiel medzi skutočne odobratým
Phienim ammimáhiy množstvom Phienia vo výške 80% predpokladaného množstva Phienia)
kompenzačný poplatok zodpovedajúci rozdielu ceny za dodávku 80% predpokladaného množstva
Plnenia (vypočítanej pomemou časťou celkovej zmluvnej ceny pre predpokladané množstvo
Plnenia) a cenou za skutočne odobraté Plnenie.

ČI. VII
Povinnosti Dodávatcľa

1.1 VZmluve sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť do OM Objednávateľa bezpečnú aspoľahlivú
dodávku elektriny/plynu v kvalite garantovanej Technickými podmienkami prístupu a pripojenia
do sustavy/siete príslušného PDS, ako aj distribúciu elektriny/plynu za predpokladu, akje OM
Objednávateľapripojené k distribuénej sústave/sieti príslušného PDS, vrátane s tym súvisiacich
ostatných regulovaných služieb aprevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýUcu za OM
Objednávateľa uvedené v Zmluve voci zúčtovateFovi odchýlok.

1.2 Dodávka Phienia sauskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opaČnom prípade sa
odber Plnenia považuje vzmysle príslušných ustanoveni Zákona o energetike za neopróvnený
odber. Ustanovema^§§ 46 a 82 Zákona o energetike ustanovujú ďalšie pnpady neopravneného
odberu elektriny a plynu.

1.3 Dodávateľje pri poskytovaní Phienia povinný dodržiavať Energetické predpisy.

1.4 Dodávateľ sa zaväzuje priebežae vyhodnocovať (mmimálne Ix ročne) priebeh spotreby
elektrickej energie/plynu na jednotlivých OM Objednávateľa anavrhne "Objednávateľovi
prípadné zmeny v nastavení technických špecifikácií za účelom zníženia náldadov.

1.5 Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými Energetickými predpismi, Prevádzkovým
poriadkom príslušného PDS a v kvalite podľa Techmckých podmienok prístupu a pripojeniado
sústavy/siete príslušného PDS.

ČLVIU
Povinností Objednávateľa

8.1 Objednávateľje povínný pri odbere PInenia dodržiavať Energetické predpisy.

8.2 Objednávateľ je povimiý poskytnúť DodávateFovÍ za účelom riadneho dodania či poskytnutia
Plnema v potrebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť, najmä zabezpeČiť, že OM Objednávatera bude
pripojené do distribučnej sústavy/siete príslusného PDS, ako aj ukončenie zmluvy o dodávke
elektriny alebo plynu s aktuálnym dodávateľom elektriny alebo plynu ku dňu predchádzajúcemu
dňu začatia dodávky na základe Zmluvy. Súčinnosťou Objednávateľa sa nerozumie plneme alebo
suplovanie povhmostí Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy Či príslusných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

8.3 Objednávateľ je povmný pri uzavretí Zmluvy na dodávku elektriny/plynu mať užívacie právo
k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam, do ktorej/do ktorých sa bude uskutočňovať dodávka Plnenia,
vrátane tej/tých,v ktorej/v ktorých je umiestnené odbemé zariadenie Objednávateľa, prípadne
preukázať toto užívacie právo alebo súhlas vlastníka dotknutých nehnuteľností s ich užívaním.

v

8.4 Vprípade, Že ^Objednávateľ uviedol v ŠpecifikáciÍ alebo Zmluvnej Špecifikácii požiadavku
oslobodenia od spotrebnej dane v zmysle ustanovení Zákona o spotrebnych daniachje povimiý
preukázaťnajneskôr do prvého dňa začatia dodávky Plnenia'na základe uzavretej Zmluv'y
skutočnosť, že je od spotrebnej dane v zmysle Zákona o spotrebnej dani oslobodený. Rovaako je
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povinný o^aaámiť bez meškania akukoľvek zmenu týkajúcu sa svojho oslobodenia od uvedených
spotrebných dani Dodávateľovi počas plataosti a úČinnosti Zmluvy.

8.5 Pri Zmene dodávateľa elektriny/plynu, sú účastníci trhu povinaí postupovať vsúlade
s prísluánýmí ustanoveniami Energetických predpisov.

ČLIX
Informovanie o cenách a spôsoby informovania

9.1 Informácie ocenách elektriny/plynu, podmienkach Ích dodávky, distóbúcie, ako aj mfonnácie
o cenniku služieb Dodávatefa, zverejäuje Dodivateľ na svojom webovom riďe. Ďalšie infomiácie
o aktuálnych cenách za distribuciu elektriny/plynu si môže Objednávater overiť na webových
stránkach LJRSO www.urso.gov.sk.

9.2 Infonnácie o pôvode elelctriay a podielejednotlivých druhov primárnych enei^getických zdrojov na
dodanej elektrme v predchádzajúcom roku a iaformácie o vplyve primámych zdrojov elektriny na
životné prostredie alebo verejné zdroje zverejňuje DodávateF na svojom webovom sídle.

9.3 DodávateT je vzmysle Energetických predpísov povinný dodržiavať Štandardy kvality dodávok
elektriny/plynu. Vyhodnotenie Štandardov kvality za predchádzajúci rok Dodávateľ zvercjáuje na
svojom webovom sídle. V pripade zistenia porušenia týchto štandardov kvality dodávky elektrmy
alebo plyau> Dodávateľ uhradí kompenzaénú platbu a odoSle ozaámenie o kompenzačnej platbe
Objednávateľovi. u ktorého doslo k pomšeniu. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie
jepodaniežiadosti oprávaenouosobouojej vyplatenie.

9.4 Vosobitnýcli zákonom vymedzeuých pripadoch môže dôjsť kuplatoeniu inštitútu dodávky
vrežime dodávateľa poslednej inštancie, ktorý sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä Zákonom o energetike a Pravidlami trhu. Dodávateľ poslednej inštancie je
povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny a odberateľom plynu, ktorí sú
pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrmu alebo
plyn podl'a § 18 ods. 6 Zákona oenergetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny
dodávateľa elektriny alebo dodávatera plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny
alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inStancie je
povumý dodávať elektrmu alebo plyn najviac poôas troch mesiacov. Dodávka poslednej instancie
sa začÍna dňom nasledujúcím po dai, ked' pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať
elektrinu alebo plyn. Skutocnosť, že dodávateľ elektriny alebo plynu stratíl spôsobílosť dodávať
elektrinu alebo plyn podTa § 18 ods. 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu
zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a zároveň ku dňu prerusenía dodávok
elektriny alebo plynu nemá odberateľ zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi
odberateľovi PDS, do ktorej je OM odberateľa pripojené, ato vrozsahu podľa Pravidiel trhu.
Informácia koncovým odberateľom elektriny alebo plynu o začiatku dodávky poslednej mstancie
obsahuje poučenie odôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a
o možnostiach jej ukoncenia. Dodávateľom poslednej inštancie Je dréiteľ povolenia na dodávku
elektriny alebo plynu, ktorý dodáya elektrinu alebo plyn koncovým odberateľom elektriny alebo

f_

plyau, ktorého rozhodnutím uréí ÍJRSO. Režim dodávky poslednej inštancieje upravený v § 18
Zákona o energetike a v § 36 a § 76 Pravídiel trim. OdberateF elektriny alebo plynu, ktorému
dodáva elektrmu alebo plyn dodávateľ poslednej inStancie, uhradi dodávateľovi posledaej
mštancie cenu za dodávku elektriny/plynu poslednej instancie podľa cenového rozhodnutia

r_

vydaného ÚRSO pre dodávateľa poslednej iaŠtaacie.

9.5 Distribúcia elektriny alebo plynu do OM Objednávateľa môže byť premšená alebo obmedzeuá
len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v pripadoch stanovených v Energetických
predpisoch, najmä § 31 ods. 1 písm. e) av § 49 ods. 2 Zákona o energetíke. Vpripade
plánovaného obmedzema alebo prerušenia distribúcie elektriny/plynu, je Dodávateľ povinný
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oznámiť Objednávateľovi začiatok obmedzema, termín skončenia obmedzenia alebo prerušenia
distribúcie elektriny/plynu bezodkladne, t.j. najneskôr prvý deň nasledujúci po oznámem mu tejto
skutoénosti príslušným PDS a to písomne alebo v elektroníckej podobe na adresu Objednávateľa.
V prfpade prerušenia alebo obmedzenia distdbúcie elektrmy/plynu z dôvodu poruchy odbemého
zariadenia na dotbiutom OM Objednávateľa, je Objednávateľ povinný informovať pnslusného
PDS. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny alebo plynu a s tým
súvisiace distribučné služby do OM Objednávateľa a za tým účelom požiadať PDS o obmedzenie
alebo prerušenie distribucných služieb, akje Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo
jej časti podľa Zmluvy a ak si Objednávateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani v dodatocnej lehote,
ktom mu poskytol Dodávateľ v písomnej výzve s upozomením, že dodávka elektriny alebo plynu
a s tym súvisiace distribučné služby budú obmedzené alebo prerušené. Lehota v písomnej výzve
nesmie byt* kratšia ako 30 dni. Dodávateľ v takom prípade nezodpovedá za vzniknutú škodu
Objednávateľa.

ČLX
Meranie

10.1 Meranie dodaného množstva elektriny alebo plynu, vykonávanie odpoctov určeného meradla
vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostataých informácií potrebných pre
zúčtovanie združenej dodávky elektriny/plynu vykonáva a odovzdáva Dodávateľovi príslušný
PDS vsúlade splatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným PP PDS
a Technickými podmienkanú PDS.

10.2 Množstvo dodanej elektrmy/plynu sa meria určeným meradlom. Druh, počet, veľkosť
aumiestnenie určeného meradla aovládacícli zariadení určuje PDS vzmysle Zákona o
energetike. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s PP PDS. Dodávateľ fakturuje
dodávku elektriny/plynu a s tým súvisiace distribučné služby na základe týchto údajov.

10.3 Objednávateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo kjeho poškodeniu alebo
odcudzeniu. VŠetky poruchy na určenom meradle, vrátane pomšenia zabezpečenia proti
neoprávnenej manipulácii, ktoré Objednávateľ zistí, je poviimý bezodkladne ohlásiť
Dodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť PDS pristup kodbemému elektrickému
zariadeniu a určenému meradlu za účelom vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného
meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny/plynu.

10.4 Pri pochybnostiach o správnosti údajov urceného meradla môže Objednávateľ písomne požiadať
Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povínný zabezpečiť preskúšanie
určeného meradla bez zbytočného odkladu.

10.5 Dôvodom výmeny určeného meradla môžu byť najmä:

a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia éasu platností overenia,
b) výmena urceného meradla pri požiadavke na preskúšanie urceného meradla,
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na urcenom meradle,
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

10.6 Objednávateľ, ktorého OM Je pripojené na napäťovú úroveň VN a u ktorého je odber elektriny
meraný na sekundárnej strane transfonnátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overí na
základe písomnej žiadostí Dodávateľa funkčnosť kompenzačného zariadenia transformátora na
vlastné náklady avýsledky merania oznánú Dodávateľovi. Pokiaľ Objednávateľ takého
oznámenie nepredloží, transformátor sa považuje za nevykompenzovaný a namerané hodnoty nie
sú v súlade s hodnotami príslušného rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ má potom právo na základe
údajov poskytnutých od PDS pripočítať knameranej hodnote jalovej spotreby jalové
transfomiačné straty v zmysle platného cenového rozhodnutía ÚRSO.
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10.7 Spôsob oznámenia termínu výmeny uréeného mei^dla a informácie o dôvodoch výmeny meradla,
ako infonnáciu onáhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektrmy/plynu vpripade
poruchy urČeného meradla anumo určeného termínu odpočtu sú sŕanovené vpríslusných
itstanoveniach PP PDS.

ČLXI
ReklamaÍné konanie

11.1 Reklamácia Je písomné podanie Objednávateľa adresované Dodávateľovi elektriny/plynu,
ktorým sa Objednávateľ elektriny/plynu domáha najmä zodpovedností Dodávateľa
elektriny/plynu alebo prislusného PDS za nefcvalitne dodané Plnenie a s tým súvisiace služby,
pričom takýto stav trvá v Čase uplataenia reklamácie a 2ároveň Objednávateľ elektriny/plynu
požaduje od Dodávateľa elektriny/plynu alebo príslusného PDS nápravu alebo náhradu za
nekvalitné zabezpečenie dodávky adistribúcie elektriny/plynu do OM Objednávateľa

/.

elektrmy/plynu. Ucelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby botí odstrénené zistené
nedostatky.

11.2 ObJednávateľ elektriny/plynu má právo retíamovať aajmä:
a) kvalitu poskytautého Plnenia a/alebo s tým súvisiacicli služieb,
b) odpocet urceného meradla,
c) fakturáciu poskytnutého Plnenia a/alebo s tým súvisiacich služieb,
d) preruSenie alebo obmedzenie Plaenia a/alebo s tým súvisiacich služieb alebo iné zisteaié chyby

súvisiace s poskytovaním PInenia a/alebo služieb Dodávateľa elektriny/ plynu (ďalej len
"Predmct reklamácie").

11.3 Objednávateľ elektriny/plynu môže reklamáciu uplatniť písomne u Dodávateľa elektriny/plynu
na korespondenčnej adrese Dodávateľa a/alebo elektronicky na e-mailovej aárese Dodávateľa mu
natentoúéelozaámenej.

11.4 Podanie, ktorým Objednávateľ elektriny/plynu uplataí svoje právo na reklamáciu, musÍ čitateľne
obsähovať najmä identífikáciu Objednávateľa elektriny/plynu, presný popis s odôvodnením
reklamácie, prípadne sprievodnou dotaunentáciou aďalŠími skutočnosťami pre posúdenÍe
reklamácie, identifikačné údaje týkajúce sa Predmetu reklamácie, identifikaÉné údaje
reklamovanej fäktúry, spolu s variabihiým symbolom, ktorej sa týka a podpis oprávnenej osoby
konať za Objednávateľa.

11.5 Za deň prijatia reklamácie sa považuje deň prijatia reklamácie Dodávateľom. Dodávateľ toto
prijatie retíamácie obratom Objednávateťovi potvrdí.

11.6 Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.

11.7 Akje reldamácia uplatnená prostredníctvom emailu alebo faxom, DodávateF doručí potvrdenie
o uplatnem reldamácie Objednávateľovi ibneď. Ak nie je možné potvrdenie doruôiť ihneď, musí
sa dorufiiť bez zbytočného odkladu, najneskôr vsak spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

11.8 Dodávateľ vybaví r&klamáciu vco najkratšom možnom Čase, najneskôr však do 30 dní od
uplatnenia rcklamácie. Ak sí prešetrenie reklamácíe vyžaduje súcumosť PDS alebo inej tretej
strany, môže Dodávateľ predlziť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalšich päť dní. Dodávatef
doručí preukázateľným spôsobom Objednávateľoví písomný doklad o vybavení reklamácie.

11.9 Reklamáciou nie je písonmá žiadosť Objednávateľa o opravu formálnych náležitostí faktúry
(napr. nesprávnej poŠtovej adresy, ktorú Objednávateľ spôsobil nedostatočnou súčinnosťou
a pod.) a žiadosť o preskuSanie meradla.

Č1.XU
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Ukončenie Zmluvy

12.1Zmluvu na dodávku elektriny/plynu pred uplynutím dohodnutej doby platnosti možno okrem
spôsobov_uvedených_včl. XVII VZP ukončiť výpoveďou Objednávateľa, ato vprípade
opakovaného neplnenia si zmluvných povinností Dodávateľa vyplývajúcich mu zo Žmluvy
a v pnpadoch uvedených v čl. FVr ods. 4.6 OUEP. Výpovedná lehotaje dvojmesacná a začne plynúť
prvym dňom kalendámeho mesiaca bezprostredne nasledujúcim po doručem písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane.

12.2 Za podstatné porušenie povinností Objednávateľa sa považuje:

a) omeškanie Objednávateľa s úhradou akýchkoľvek peňažných pohľadávok Dodávateľa, ktoré
boli vyúčtované v súlade so Zmluvou na dodávku elektriny/plynu a neboli Objednávateľom
uhradené ani v dodatocnej lehote nie kratšej ako 30 dní, ktom na tento úcel Dodávateľ urôil

r > f_

v plsomnej vyzve,

b) opakované neumožnenie prístupu k určenému meradlu ani po písomnej výzve Dodávateľa,
c) neoprávnený odber elektrmy/plynu na OM Objednávateľa.

12.3 Za podstatné porušenie povinností Dodávateľa sa považuje:

a) opakované neoprávnené obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny/plynu astým
spojených Distňbučných služieb do OM Objednávateľa,

b) omeškanie Dodávateľa súhradou akýchkoľvek peôažných pohľadávok Objednávateľa
vyplývajúcich zo Zmluvy na dodávku elektriny/plynu, priéom Dodávateľ ich neuhradil ani
vdodatočnej lehote nie kratäej ako 30 dní určenej mu na tento účel vpísomnej výzve
Objednávateľa,

c) Dodávateľ vrozpore s Čl. III ods. 3.1 písm. c) OUEP neprevezme za Objednávateľa
zodpovednosť za odchýlku za OM Objednávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok.

12.4 V prípade podl'a cl. IV ods. 4.6 OUEP, ak k ÚČinnej Zmene dodávateľa elektrmy/plynu nedôjde
ani do dvoch mesiacov od prvého dňa Zmluvného obdobia uvedeného v Zmluve na dodávku
elekfrmy/plynuje ktorákoľvek zmluvná stmna oprávnená od Zmluvy na dodávku elektriny/plynu
odstupiť.

12.5 Vprípade ukončenia Zmluvy, resp. ukončenia odberu elektriny/plynu na ktoromkoľvek OM
Objednávateľa, sa Objednávateľ zaväzuje umožniť Dodávateľovi vykonať úkony súvisiace
sukončením dodávky elektriny/plynu astým súvisiacich distribučných služieb, vrátane
odobratia určeného meradla a odpojema OM.
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