
Servisná zmluva č,. Tzl21I0ĺ ĺ 8
uzatvorená podľa s 269 ods. 2 zákona é. 51311991 zb' obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov (d'alej len ,,obchodný zákonník) (dalej len ,,zmluva")
medzi zmluvnými stranami:

objednávatel':
Názov
Sídlo:
Štatutárny orgán:
osoby oprávnené na
rokovanie so poskytovateľom
vo vecĺach technických:
vo veciach obchodných:
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
TelefÓn/fax:
E-mail:
(d alej len,,objednávateľ")

Mesto Šata
Námestie Sv. Trojice 7,
Mgr' Jozef Belický, primátor mesta

Mgr' Martin Fabián
Mgr. Martin Fabián
00306185
2021024049
Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
sK82 0900 0000 0051 24306282
0317705981-4
mesto@sala.sk

a

Poskytovatel':
obchodné meno: Siemens s. r. o.
Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
V zastúpení: !ng' Rastislav Mihalík, technický vedúci RSS

lng. Ladislav Kotun, ekonomický vedúci RSS
osoby oprávnené na
rokovanie s objednávateľom
vo veciach obchodných a
vo veciach technických: lng. Roman KonečnýlČo: 3t sqg soĺ
lČ opH: sK2o2o2g5244
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a's.,

číslo Účtu: 142303903211111, |BAN sK36 1111 0000 0014 2303 9032
SWFT: UNCR SK BX

Registrácia: obchodný register okr' sÚdu BA l', oddiel: Sro, v|oŽka é.:4964tB
(d'alej len ,,poskytovateľ" alebo aj ako,,SlE")
(objednávateľ a poskytovateľ dälej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")
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Článok l.
Predmet zmluvY

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie sluŽieb a výkon činností servisu riadiaceho

a 
_ňonitorovaóieho.ňťeňu,' 

vyňedzené zoznamom zariadení a s tým- súvisiace

dodávky špecifikovaĺe v piĺloňe e.ĺ (špecifikácia predmetu zmluvy)' Špecifikácia

ilJňá' zmluvy sá nuoe aktualizovať raz ročne, formou pĺsomného dodatku k tejto

zmluve, ak došlo ku zmene predmetu zmluvy'

objednávateľ sa zaväzule p.odl3 tejto zmluvy poskýnúť spolupÔsobenie' riadne

vy-ŕonane práce prevziať á zaplatit poskytovateľovi dohodnutú cenu'

Poskytovat el zrealizuje rnýkony pri dodžaní slovenských technických noriem'

Glánok tl.
Čas plnenia

Čas plnenia predmetu zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č' 2 (Čas plnenia

a Harmonogram prác) tejto zmluvy'

DodrŽanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupÔsobenia objednávateľa,

dohodnutého v te1J-zrnluve. erĺpadné zmeny termĺnov plnenia, uvedeného v tejto

zmluve, dohodnú 'ňl'""é 
strany formou čĺďóvaných písomných dodatkov' Po dobu

omeškania onjeoňáváteľa s 'posrytňutĺm spolupÔsobenia nie je poskytovateľ

u ôňásr"ní s plnením záväzku a ierminy sa primerane posúvajú.

Akjeobjednávateľvomeškanísposkýnutĺmpotrebnejsúčinnostivzmysletejto
zmluvy o viac aro áo ánĺ, p*ÚtoY"t9ľ mä právo pozastaviť plnenie' Ak má omeškanie

objednávateľa . p*kyilňiň 'potreonej 'soelnňosti v.plyv na zvýšenie nákladov

poskytovateľa aeoJ pJ*ň'tÉ termĺnov,'poskytovateľ má |rávo poŽadovať uzatvorenie

pĺsomného dodatkú'Ĺ1ejto zmluve. 1oäonaíateľ povinnosť takýto dodatok uzavrieť'

o dobu, počas rt"ä j"äňieánávateľ v ómeškaní s poskýnutĺm súčinnosti podľa tohto

článku zmluvy, 
"" 

á|ió'áiicky predlzuje lehota poskytovateľa na ukončenie r4ýkonov'

u toňio prĺpaáe nie je poskytovateľ v omeškanĺ s odovzdaním.

Článok tlI.
Miesto Plnenia

Miestom plnenia tejto zmluvy je Mestský Úrad Šaľa, Námestie Sv' Trojice 7 ' 
g2517 Šaľa

článok lV.
cena servisných prác

\
1.1

1.2.

1.3.

2.',|

2.2.

2.3

3.1

4.1' Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle špecifikácie v Prílohe č'1

a predstavuie ročnú Genu:

1526,80 Eur bez DPH (slovom tisĺcpäťstodvadsaťšesť eur a osemdesiat centov bez DPH

mimo ročnej ceny:
Jednorázové (opcia) 200,- Eur bez DPH (slovom dvesto eur bez DPH)
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PoloŽky mimo ročnej ceny a podrobný rozpis ceny je uvedený v Prílohe č. 3 (Cena
servisných dodávok)

V prĺpade zmeny rozsahu predmetu diela sa cena bude aktualizovať raz ročne, formou
pĺsomného dodatku k tejto zmluve. Poskytovateľ je oprávnený kaŽdoročne upraviť cenu
o priemernÚ medziročnÚ mieru inflácie, v prĺpade nulovej inflácie upraviť cenu
zohľadnením zmeny indexu nákladov práce za predchádzajÚci kalendárny rok.

4.2' V prípade vzniku naviac prác, zmien podkladov ovplyvňujúcich cenu dohodnutú v tejto
zmluve, resp. je prílohách, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena upravené v
dodatku k tejto zmluve.

4.3. V prípade, Že je nutné objednať materiál mimo drobného montáŽneho materiálu
a materiálu na sk]ade objednávateľa, ak objednávateľ má sklad zriadený, objednávateľ
po dohode so poslrytovateľom objedná tento vo forme samostatnej objednávky.

4'4. Všetky ceny sÚ uvedené bez DPH.

ČEnok V.
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na zdaniteľných plneniach zodpovedajÚcich jednotliv'ým
servisných tĺýkonom a dodávkam. Zmluvné strany prerzatie servisného výkonu a
dodávok povaŽujú za samostatné zdaniteľné plnenia, a preto je poslqftovateľ oprávnený
vystaviť na toto zdaniteľné plnenie daňový doklad. Súčasťou kaŽdého daňového
dokladu bude Servisná správa s potvrdením objednávateľa, resp. iný dokument
nahrádzajúci takýto protokol .

5.2. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny výkon servisu a dodávok podľa čl. lV.
tejto zmluvy po jeho vykonanĺ. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť daňouý doklad ku dňu
prevzatia v.ýkonu servisu a dodávok vzmysle ods' 5'1., resp' kedy uplynula lehota
podľa Čl. 8 ods. 8.+.

5.3. Poskytovateľ bude vystavovať daňové doklady v eurách

5.4. objednávateľ má právo vrátiť faktÚru v lehote jej splatnosti, ak odporuje ustanoveniam
tejto zmluvy' resp. neobsahuje náleŽitosti poŽadované právnymi predpismi. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne
plynÚť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli na 30 dňovej lehote splatnosti, ktorá začína plynúť dňom
doručenia daňového dokladu objednávateľovi'

5.6. V prípade ak je objednávateľ v omeškaní s Úhradou splatných faktúr o viac ako 20 dní,
poslrytovateľ má právo pozastaviť plnenie aŽ do Úhrady všetlĺých pohľadávok.

ČIánok Vl.
Spol upôsobenie zmluvných strán

objednávateľ sa zaväzu1e spolupÔsobiť pri realizácii yýkonov poskytovateľa
nasledovným spÔsobom:

6.1
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6.1.1. V rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne spoluprácu Pri zadoväŽení

doplňujÚcich Údajov a upresnení podkladov,.ktoých potreba \rznikne V priebehu

plňeniá iňi"ú. V prípade Že upresnenie údajov a podkladov bráni výkonu prác,

nie je poslqfovateľ v omeškaní.
6.1.2. Nahlasovaňié |oziadavky na servisný uýkon uplatňuje objednávateľ telefonicky

a následne pĺsomne - Prĺloha č.2, pričom poŽiadavka musí obsahovať:

a) meno objednávateľa, ktorý poŽadovalv'ýkon za objednávateľa,

b) typ servisného výkonu,
cĺ óópis prípadnej poruchy, stavu, poŽiadavky'

6.1.3. objednávateľ určí nasledovných pracovnĺ.roy' 
.

a) pracovníci oprávnenĺ naňlasovať poŽiadavku na servisný tlýkon,

b) pracovníci oprávnení pre povolenie odstavenia systému. (ak je to nevyhnutné),

cĺ pr""ounĺ.i oprávnení irretierat- potvrdzovať servisný výkon. a servisnú správu,

d) pr".óunĺ.i oprávnení bqednavať potrebný materiál (v rámci servisu).

6'1.4. Zúčastňovať sa preberaní rĺýkonu a dodávok servisu'

6.2' Poskytovateľ sa zaväz$e spolupÔsobiť pri realizácii svojich výkonov nasledovným

spÔsobom:
6'2.'l ' Poskytovateľ určí nasledovných pracovníkov:

a) pňcovňiói ópravnenĺ pre preĎeranie nahlasovania poŽiadavky na servisný

uýkon,
b) pracovníci oprávnení pre výkon,
c; pracovniói pi.é preberanie óqeonavxy na dodávku materiálu (v rámciservisu).

6.2.2. Poskytovateľ po poŽiadavke objednávateľa. 1a servisný Výko.l .ma automaticky

pouol-"ný- prístup' do internej iiete objednávateľa pre vzdialený prĺstup nl
servisoŕanä zariadenia. Mimó poŽiadavky na servisný výkon ma poskytovateľ

prĺstup oo ini"iň"i siete objednávateľa po Vznesení poŽiadavky p-oskytovateľa na

vzdiabný prístup á povobní na tento prístup zo strany objednávateľa.

6.2.g. Poskytovateľ sa zaväzuje udrŽiavať zoznam servisných zásahov v evidenčnej

servisnej knihe uloŽenej u poslrytovateľa'

čÉnokVll.
Podmienky výkonu a dodávok poskytovatel'a

7 '1. Zmluvné strany sa dohodli, Že sa v priebehu realizácie rnýkonov poslrytovateľa budú

riadiť nasledovnými podmienkami:
7.1.1. Dohodnuté podmienky

a) V prípade, z'e sa v priástore realizácie vyskytne prekáŽka, ktorá vznikla nezávisle na

vÔli alebo'konaní zmluvných strán a orani postupu prác (vyššia.moc....) poskytovďeľ

je povinný iffiď tút" skuločnosť oznámiť óqednavateľovi. Po dobu trvania prekáŽky

je 'poskytovateľ povinný prerušiť výkon prác. Po túto dobu sa nedostáva-.do

omeškania so splnením záväzku 
- 
podľa tejto zmluvy. Po zániku prekáŽky'

objednávďeľ-á poirytovateľ na návrh poskytoúateľa dodatkom upravia prerušením

prác dotknuté ustanovenia zmluvy'
b) objednávatéÍ zabezpečĺ pre pošrytovateľa povolenie pre vstup do servisovaného' 

objektu a ku servisovaným zariadeniam'
c) oti;eonaváteľ zabezpeči pre poslqtovateľa podmienky r4ýkonu servisu, napr'
' 

v piĺpade nutnosti dočasné odstavenie systému'
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7.2.

d) objednávateľ zabezpečĺ a umoŽní prĺstup pre poskytovateľa do internej siete
objednávateľa pre vzdialený prístup na servisované zariadenia podľa špecifikácie v
Prílohe č.1.

e) objednávatel zabezpečí pre poskytovateľa na stavenisku bod napojenia zdroja el'
energie s potrebnou kapacitou.
Poskytovateľ je oprávnený poslrytnúť plnenie aj prostredníctvom subdodávateľov'
V takomto prĺpade zodpovedá za poskytnuté plnenie tak, ako keby plnenie poskytol

sám.

ČÉnok Vltl.
odovzdanie a prevzatie výkonov a dodávok

8.1. Pokiaľ bude poskytovateľ pripravený odorzdať výkon adodávky servisu, upovedomí
písomne o tejto skutočnosti objednávateľa servisnou správou, okamŽite po ukončenĺ
výkonu.

8'2. objednávateľ potvrdí správnosť a prevzatie servisných výkonov a dodávok
špecifikovaných v zmysle Prílohy č.4.

8'3. okamihom podpísania protokolu - servisnej správy sa povaŽuje servisný rĺýkon za
ukončený.

8'4. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní a doposiaľ neodstránené budú
zaevidované v protokole - servisnej správe a musia byť odstránené bez odkIadu, alebo
V lehote uvedenej v protokole. objednávateľ prevezme výkony a dodávky aj

s ojedinelými vadami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a
nesťaŽujú uŽívanie diela a nezniŽujÚ jeho hodnotu.

8.5. Po odstránenÍ vád a nedorobkov uvedených v protokole, postupujÚ zmluvné strany
podľa Čl. g ods. 8.z'

8.6' objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie servisného výkonu a dodávok, pokiaľ toto
bude vykazovat zásadné vady a nedorobky. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite,
rozsahu a parametroch stanovených zmluvou a všeobecne zäväznými technickými
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti dohodnutému
rozsahu.

8.7 Servisná správa musí obsahovať:
a) typ servisného qýkonu,
b) čas a dátum ukončenia servisného rnýkonu,

c) popis tlýkonov,
d) popis dodaného materiálu (zvlášť zo servisného skladu objednávateľa),
e) počet kilometrov z miesta sídla poskytovateľa do miesta výkonu a späť,

fl meno pracovníka vykonávajúceho servisný výkon, prÍp. meno pracovníka
povoľujúceho dočasné odstavenie systému (výmena HW, prehratie SW a pod),

g) meno potvrdzujúceho správnosť, ukončenie servisného výkonu.

čl. x.
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

Sankcie z omeškania a zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade omeškania poskytovateľa s rnýkonom činností,
prĺpadne jeho časti podľa Čl. 2 ods. 2'1 tejto zmluvy, zaplati poskytovateľ
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z omeškanej časti výkonov za kaŽdý
deň omeškania.

V prípade, Že bude objednávateľ v omeškaní s Úhradou ceny za uýkonov a dodávok
podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, objednávateľ zaplatí Úrok z omeškania vo uýške 0,05o/o z
fakturovanej (dlŽnej ) sumy zakaŽdý deň omeškania'

Zmluvné strany sa dohodli, Že celková maximálna Wška akýchkoľvek zmluvných pokÚt

v zmysle tejto zmluvy, ktoré si je objednávateľ oprávnený uplatniť u poskytovateľa
nepresiahne 10o/o z ceny omeškanej časti výkonov, bez DPH.

Poskytovateľ je v prĺpade preukázateľného porušenia povinnosti podľa tejto zmluvy
povinný nahradiť škodu spôsobenú objednávateľovi pričom maximálna výška náhrady
škody vrátane dohodnutých zmIuvných pokút, ktorÚ bude poskýovateľ povinný nahradiť
objednávateľovi, nepresiahne 100 o/o ceny ročného plnenia' Náhrada alcýchkoľvek
nepriamych škÔd (napr. škody na základe zmlúv s treťou stranou, odškodnenie nárokov
tretích osôb apod') alebo škÔd spočívajúcich v ušlom zisku je vylúčená.

V prípade, Že dÔjde ku odstúpeniu od zmluvy zo strany poskytovateľa pĺsomnou
uýpoved'ou podľa bodu 11.2 a nebola vykonaná pravidelná servisná prehliadka a to
nie vinou poskytovateľa a k takému stavu došlo v priebehu roka v ktorom bola
prehliadka plánovaná, neplatĺ zÍava uvedená v Prílohe č'3 - Cena servisných dodávok.
objednávateľ v tomto prípade zaplatí pomernú časť zo sluŽieb Pohotovosť
a Telefonická poradenská sluŽba, podľa počtu mesiacov v rámci ročných cyklov,
so začiatkom od podpisu tejto zmluvy..

čl. x.
okolnostl vylučuj úce zodpovednost'

9.5

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna

úprava podľa s 374 obchodného zákonníka.

10'2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť poskytovateľa za meškanie s plnením sa
povaŽujú najmä tieto prĺpady:
a) kvantitatívne či kvalitatívne zmeny poŽadované objednávateľom,
b) neplnenie ustanoveníčl' Vl tejto zmluvy o spolupôsobení objednávatel'a,
c) prírodné katastrofy, poŽiare, zäplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu

alebo zásahy vojenslĺých orgánov.

ío.3 V prípade vyskytnutia sa vyššej moci budÚ termíny vyplývajúce z tejto zmluvy
predíŽené o dobu trvania stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, Že vyŠšia moc
bude trvať dlhšie ako šesť kalendárnych mesiacov, zmluvné strany sa dohodnú na
spôsobe dälšieho plnenia tejto zmluvy, alebo na jej zrušenĺ a vysporiadaní vzájomných
záväzkov'

Zmluvné strany berú na vedomie, Že v dôsledku epidémie vírusu Covid-19 mÔŽe dÔjsť

k dočasným omeškaniam s dodávkami, respektíve k limitovanej dostupnosti kľúčového
odborného personálu' Z tohto dÔvodu mÔŽe byť termín dodania upravený, pokiaľ

10.4
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zmluvná strana preukáŽe, Že posuny termínov boli spÔsobené v dÔsledku epidémie
Covid-19 a s tym spojenými opatreniami' Plnenie tejto zmluvy je podmienené
neprerušenim retazca dodávok, qýroby a logistiky a disponibility personálu'

čl. xl.
Doba pIatnostl a ukončenie zmluvy

11'1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ, a to do 31.12.2021

11'2 Túto zmluvu je moŽné ukončiť:
a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpovedbu objednávateľa bez udania dôvodu s trojmesačnou uýpovednou lehotou,

ktorá začína plynúť odo dňa doručenia pĺsomnej uýpovede poskytovateľovi. V
tomto prípade je poskytovateľ objednávateľovi povinný po dobu troch mesiacov od
doručenia písomnej výpovede p\nit záväzky plynÚce z tejto zmluvy. V prípade
porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ povinný nahradiť škody, ktoré by
objednávateľovi vznikli neplnením povin ností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11'3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia
zmluvy druhou stranou. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy
povaŽuje výhradne:
a) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatných faktÚr o viac ako 35 dnĺ,
b) ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutĺm nevyhnutnej sÚčinnosti o viac ako 35

dní,
c) ak je poskýovateľ v omeškaní s dodrŽaním termínov o viac ako 10 dní a ak ani po

písomnej výzve na nápravu, počas dodatočnej lehote vtrvaní 15 dní nedÔjde
k náprave,

d) ak poskýovateľ bude preukázateľne realizovať predmet objednávky v rozpore
s dohodnuými podmĺenkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol poskytovateľ
písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej poskytnutej
lehote.

11.4 Ak od zmluvy odstúpi poskytovateľ z dôvodov na strane objednávateľa a v čase
odstúpenia od zmluvy uŽ vykonal časť výkonov a dodávok, má nárok na zaplatenĺe
pomernej časti ceny za uŽ poskytnuté tĺýkony a dodávky ako aj preukázateľne
vynaloŽené náklady za nedodanú časť plnenia.

článok Xll.
Záverečné ustanovenia

12.1 Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlÚv) podľa
ustanovenia $ 5a zákona é. 21112000 Z. z' o slobodnom prĺstupe k informáciám v
znení neskorších predpisov v spojenĺ s ustanovením $ 47a ods. 1 zákona č}' 4011964
Zb. občianskeho zákonníka v znenÍ neskorších predpisov' Táto zmluva sa zverejňuje
na webovom sídle mesta Šaľa.

12.2 Táto zmluva nadobÚda platnosť 1.12.2021 a je pre zmluvné strany záväzná dňom
podpisu oprávnenýmĺ zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia
zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujÚci je deň
neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda Účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa, v sÚlade s ustanovením $ 5a zákona č'
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211l20o0 Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoných
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s $ 47a
zákona č' 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov'

12'3 Ak dÔjde ku zmene podstatných okolností, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy a zmluva
neobsahuje ustanovenia o spÔsobe rĺešenia zmenenej situácie, sú obe zmluvné strany
povinné pristÚpiť k rokovaniam o prispÔsobenízmluvy noqým podmienkam.

12.4 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane celkom alebo sčasti neÚčinným, nemá
táto skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšnej časti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú nahradiť neÚčinné ustanovenia nouými ustanoveniami na základe vzájomnej
dohody, ktorá sa musí čo najviac priblíŽiť Účelu, ktoý sa neúčinným ustanovením
sledoval.

12.5 Túto zmluvu je moŽné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
pĺsomných dodatkov podpĺsaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.

12.6 Prípadné spory sÚvisiace s touto zmluvou a wťahy z nej vyplývajÚce sa zmluvné
strany pokúsia riešiť mimosÚdnou cestou. Ak nedÔjde medzi nimi k dohode, predloŽí sa
spor na rozhodnutie príslušnému súdu.

12.7 Zmluvné strany sa zaväzqú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa
dozvedia pri realizácií predmetu zmluvy. Zároveň sa zaväzu1Ú neposkytnúť Údaje, ani
akékoľvek podklady tretej osobe, okrem prípadu, Že k tomu dá druhá zmluvná strana
písomný súhlas. Povinnosť upravená v tomto ustanovení platí aj po realizácií predmetu
zmluvy.

12.8 Všetky otázky, tlýkajÚce sa vzájomného vzťahu zmluvných strán, ktoré nerieši táto
zmluva, ani jej prílohy, sa posudzujÚ podľa príslušných ustanovení slovenského
obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

12.9 Všetky práva a povinnosti vyplývajÚce z tejto zmluvy prechádzajÚ na prípadných
právnych nástupcov zmluvných strán.

12.10 Poskytovateľ vyhlasuje, Že v rámci svojho Compliance programu zaviedol so svojimi
zmluvnými partnermi komunikačný prostriedok ,,Tell us"' Komunĺkačný prostriedok
,,Tell us" je určený predovšetkým na zbieranie podnetov, ktoré nám pomÔŽu vylepšovať
naše procesy. BliŽšie informácie o uvedenom komunikačnom prostriedku, ako aj o
Compliance programe sa mÔŽe objednávateľ dozvedieť na www.siemens'sk

12.11 Ak objednávateľ tovar dodaný spoločnosťou Siemens (hardvér a/alebo softvér ďalebo
technológia, ako aj prĺslušná dokumentácia bez ohľadu na postup a spôsob
obstarania) alebo diela a sluŽby pos\finuté spoločnosťou Siemens' (vrátane všetkých
druhov technickej podpory) d'alej dodáva tretej osobe, je povinný dodŽiavať všetky
platné predpisy národného a medzinárodného práva kontroly (re-) exportu. Pri kaŽdom
ďalšom dodaní talqýchto tovarov alebo diel a sluŽieb tretej osobe musí objednávateľ
dbať na predpĺsy kontroly (re) exportu Nemeckej spolkovej republiky, EurÓpskej Únie
a Spojených štátov americ(ých.
objednávateľ pred dälšĺm dodaním tovarov, diel alebo sluŽieb spoločnosti Siemens
tretej osobe preverí a pomocou vhodných opatrení zabezpeéí, aby:

12.12
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a) pri takomto d'alšom dodaní tovarov alebo diel a sluŽieb na tretiu osobu, počas
uzafuáĺania a sprostredkovania zmlúv ýkajÚcich sa týchto tovarov, diel a sluŽieb,
alebo pri poskytovaní iných hospodárskych prostriedkov/zdrojov v súvislosti
s ta(ýmito tovarmi, dielami a sluŽbami, neporušil embargo Európskej únie,
Spojených štátov amerických ďalebo organizácie Spojených národov, a to
s prihliadnutím na prípadné obmedzenia domáceho obchodu;

b) tieto tovary, dieta a sluŽby neboli určené na pouŽitie v spojení so zbrojením,
jadrovou technológiou alebo zbraňami, ktoré je zakázané alebo vyŽaduje
povolenie, ibaŽe by takéto povolenie bolo predloŽené;

c) sa dodŽiavali predpisy všetkých prĺslušných sankčných zoznamov EurÓpskej Únie
a Spojených štátov amerických ýkajúce sa obchodného styku so spoločnosťami,
osobami a organizáciami uvedenými v ýchto zoznamoch.

12'13 Ak je to potrebné pre výkon revĺzie exportnej kontroly zo strany úradov alebo
spoločnosti Siemens, poskytne objednávateľ spoločnosti Siemens na základe jej Wzvy
bezodkladne všetky informácie o koncovom zákazníkovi, mieste konečného dodania
a o účele pouŽitia dodaného tovaru alebo diel a sluŽieb poskytnuých zo strany
spoločnosti Siemens, a taktieŽ platné obmedzenia vyplývajúce z exportnej kontroly.

12.14 objednávateľ vysporiada v celom rozsahu všetky nároky, ktoré si budÚ Úrady alebo iné
trďie osoby uplatňovať voči Siemens z dÔvodu nerešpektovania právnych povinností
vyplývajúcich z exportnej kontroly zo strany odberateľa a zaväzuje sa nahradiť
Siemens všetky v tejto súvislosti rrzniknuté škody a náklady.

12'15 Platia všeobecné dodacie podmienky poskytovateľa špecifikované v Prílohe č'6, pričom
ustanovenia tejto zmluvy majÚ prednosť.

12.16 Táto zmluva sa vyhotovuje v šýroch (4) rovnopisoch, z ktoých objednávateľ a
poskytovateľ dostane dve (2) vyhotovenia po ich podpísaní oprávnenými zástupcami
zmluvných strán'

12.17 Zoznam príloh - neoddeliteľnou sÚčasťou tejto zmluvy sÚ:
Príloha č.1 (Specifikácia predmetu zmluvy)
Príloha č.2 (Čas plnenia a Harmonogram prác)
PríIoha č. 3 (Cena servisných prác)
Príloha é,' 4 (Zoznam oprávnených osÔb)
Príloha č. 5 (Diaľkoqý prístup)
Príloha č. 6 - Všeobecné dodacie podmienky Siemens s.r.o.

V Bratislave, dňa
't\lltľdĺk

V Šali, an^.''t'. /.'..H21

Za

lng. Rastislav Miha
Techniclcý vedúci

lng. Ladislav
Ekonomiclcý

SIEMENS
Siemens s.r.o'
Lamačská cesta 3/A, SK _

Slovenská repubIika
45

mátor
n ',:

04 Bratislava 9/9
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Príloha č.í - Špecifikácia predmetu zmtuvy

1.1. Pravidelnáservisnáprehliadka

1.1.1 MeneŽment úroveň riadiaceho systému
1.1.1.1. Kontrola PC Desigo GG server- HW:
- vizuálna kontrola aktívnych a pasívnych prvkov
- tesý: komunikačné prvky' základovä doska, RAM
- funkčná kontrola

1.1.1.2. Kontrola funkcie Desigo CC server - SW:
- kontrola operačného systému,
- kontrola správnejfunkcie SW- Desigo CC
- kontrola aplikačného SW:

. parametre

. časové programy

. trendy

. alarmy a hlásenia
- kontrola integrity dát
- doladenie a malé zmeny aplikačného SW
- vykonanie záloh aplikačného SW a databázy

1.1.2. Automatizačná úroveň riadĺaceho systému
1.1.2.1 Kontrola automatických staníc PXc - HW:
- vĺzuálna kontrola aktívnych a pasívnych prvkov
- kontrola komunikačných modulov
_ kontrola vstupno/uýstupných modulov s pomocou servisného PC
- kontrola zálohových batériív automatických stanicĺach -
- funkčná kontrola

1.'|.2.2. Kontrola funkcie automatĺckých staníc PXC - SW:
- kontrola správnejfunkcie SW
- kontrola aplikačného SW:

. parametre

. konverzné charakteristiky

. konštanty regulácii

. Žiadané hodnoý

. komunikácia

. poruchy
- doladenie a malé zmeny aplikačneho SW vrátane parametrizácie
- parametrizácia
- vykonanĺe záloh aplikačného SW

1.1.3 Periférna ú roveň riad iaceho (mon itorovacieho) systém u
Kontrola funkcĺe prvkov :

- kontrola stavu senzorov pomocou servisného PC
- kontrola akčných členov pomocou servisného PC

Výstupom servisnej prehliadky je súpis porúch systému MaR, ktoré je nutné riešiť v zmysle bodu 1.3.
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1.2 Pohotovosť- Havarijný zásah SW technika

Pre prípady porúch:
. Wpadok riadiaceho systému ako celku (porucha centrály resp- procesnej stanice)

. iäi'"ň" ei"na riaaiacänó sýstému znemoŽňujúca ďalšiu prevádzku RS'

Nástup na odstraňov*i" póíJ"ľ' na objekte, alebo on-line asistencia cez modem'

- analýza poruchy
- demontáŽ / montáŽ periférnych prvkov (snímač, prevodník, pohon)

- demontáŽ / montáŽ komunikačných kariet

- JámontáŽ / montáŽ vstupno/výstupných modulov

- vrÍmena častí RS
- =bloha 

software (aplikačný, databazy)

lnŽinierskv zásah

Nástup na odstraňovanie porúch na objekte, alebo on-line asistencia cez modem'

_ servisný zásah/odstraňovanie porúch mimo havarijných prípadov

_ úprava parametrov
- školenie min. 2 hod

opcia: Telefonická poradenská sluŽba

Telefonická poradenská poskytuje prepojenie na servisného technika

opcia: Dialková on-line asistencia

on-line asistencia cez modem resp' WEB v rámci ktorej servisný technik pomáha pri riešení

äňilký.h problémov súvisiacich s so zariadeniami'

Podmienka sluŽby:
-zriadenielnternetovéhopripojeniaasýmsúvisiacenákladyobjednávateľom.
- ooŕonáni" zriaoeniá ó rj_l ine'pripojenia (samostatná objednávka)

1.3.

1.4.

1.5.

1.6 Rozsah servrsu
ks

PRAVIDELNY SERVIS

Riadiacĺ systém
MeneŽment úroveň

1
CC server

Automatizačná rovenuroveňu
1PXCSOEDstanica
2stanica PXC 1 00 ED
I

Automatizačná .E7PXC3 5stanica
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Príloha č.2 - čas plnenia a Harmonogram prác

Pravidelná servisná prehliadka
Pondelok - Piatok 

' Pracovný čas (8oo _ 18oo)
Zahŕňa meneŽment a automatizačnú úroveň , práce v zmysle kap' 1.1 v pravidelných
dohodnuých periódach/ termín prÍpadne po dohode
RiadiacÍ systém meneŽment úroveň: 1x ročne
Riadiací systém automatizačná úroveň: 1x ročne
opcia: Pohotovosť _ Havarijný zásah SW technika
Pohotovosť celoročne okrem ....
MeneŽment úroveň
Pohotovosť od 8 oo do 22 oo
Výkon--diagnostĺka prostrednÍctvom vzdialeného prĺstupu prĺp.nástup do 72 hod
Automatizačnú úroveň.
Pohotovosť od 8 oo do22 oo

Ytĺ".. -.diagnostika prostrednícťvom vzdialeného prístupu prÍp.nástup do 72 hod
lnŽiniersky zásah SW technika
V pracovné dni od 8 oo do í8 oo, nástup po dohode
Po dohode, na vyzvanie.
Telefonická poradenská sluŽba SW technika
V pracovné dni od 8 oo do 18 oo'

2.',1.2.

2.1.3.

2.1.4
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Názov sluŽby

náPravidel servisná liadka Ma vratanR ôpreh dovnaklacestovnych
Pohotovosť ns ástu do 72 hodín kopom vý(bez nu)
elefonickáT radens ská uŽbapo soie serv techni( kospojen isným m)

Zľava na iad
Spolu 1526,80

Jednorázová
cena Eur

opcia:Zriadenĺe
- nutné zriadenie i

on-line pripojen ĺa (inštalácia)
ávatel'om

200,00

Príloha č. 3 _ Cena servisných dodávok

Cena ročne

1526,90
360,00
360,00
-720 00

predstavuje ročnú cenu
slovom Tisícpät'stodvadsatšesť,80 Euľ bez DPH

mimo ročnej ceny :

Jednorázové (opcia)

slovom Dvesto,O0 Eur bez DPH

lavarunEEh(vrátane Diaľkovej on-line asistencie_cez modem) SW špecialistu/ 1 osoba
Za kaŽdú začatÚ hodinu práce
Pondelok - Piatok, Pracovný čas (8oo - 18oo) 59,50 Eur/ hod
Mimo pracovný čas (18oo - 22oo) 66,10 Eur/hod
Sobota a noc pracovného dňa (22oo _ 8oo) 74,40 Eurthod
Nedeľa, sviatok 99,20 Eur/hod
Ceny sÚ bez DPH.

lnziniercxgésab-(vrátane Diaľkovej on-line asistencie-cez modem) SW Špecialistu/ 1 osoba
Za kaŽdÚ začaÍÚ hodinu práce
Pracovný čas (8oo _ 'ĺ 8oo) 59.50 Eur/ hod, cena je bez DPH.

Neopodstatnená návŠteva
Neopodstatnená návšteva je:
- návŠteva na základe výzvy objednávateľa alebo prevádzkovateľa za Účelom odstránenia
poruchy na zariadení, pričom toto zariadenie nie je predmetom tejto zmluvy,
- návŠteva na základe bezdÔvodného, alebo omylného vyzvania, ak nebôlo včas (pred začatím
výjazdu) odvolané,
- návšteva, ktorej príčinou bolo nezvládnutie základných úkonov obsluhy pri prevádzke
za.ĺiadenia (zmeny prevádzkových hodnôt ktorých hodnotu je umoŽnené- menit; obsluhe,
odstránenie prevádzkových poruchových stavov a podobne).
Za kaŽdÚ neopodstatnenú návštevu servisného technika vrámci inŽinierskeho zásahu mimo
stanovených termínov servisných prehlĺadok bude Účtovaná čiastka za každú začatú hodinu
práce 59,50 Eur/hod. Cena je bez DPH.

Dopravné náklady
ce1! z1kaŽdý výjazd servisného technika mimo výjazdov predplatených v pravidelnom servise
je 0,55 Eur /kilometer. Cena je bez DPH.

Materiál
- materiálzo servisného skladu objednávatel'a, po súhlase objednávatel'a.
- dodávka materiálu na základe objednávky - štandardné dodacie lehoý Zhotovitel'a
- objednávatel' má na zákĺade platnej servisnej zmluvy nárok na 15 o/o zľavu na nové náhradné
diely z portfólĺa zhotoviteľa podl'a aktuálneho cenníka.
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Príloha é,.4 -Zoznam oprávnených osôb

Za obiednávateľa:

'pracovníci oprávnení nahlasovať poŽiadavku na servisný v'ýkon:
. dispečer vzduchotechniky

Mgr. Martin Fabián
- pracovníci oprávnení pre povolenie odstavenia systému (ak je to nevyhnutné)
' dispečer vzduchotechniky

Mgr. Martin Fabián
pracovníci oprávnení preberať- potvrdzovať servisný uýkon a servisnú správu

Mgr. Martin Fabián
- pracovníci oprávnení objednávať potrebný materiál (v rámci servisu):
Mgr. Martin Fabián

la zhotoviteľa:

)ohotovosť : +421 (0)910 225876

pĺacovnícioprávnení pre preberanie nahlasovania poŽiadavky na servisný qýkon
.Roman Konečný, Jana Súkenníková

pracovníci určenĺ pre v'ýkon:
. Maroš Galajda

pracovnĺci pre preberanie objednávky na dodávku materiálu (v rámciservisu)
. Jana Súkenníková



Príloha č. 5 _ Diaľkový prístup

Vymedzenie podmienok prístupu zhotoviteľa do ĺnternej siete objednávateľa (lS)' lnterná sieť v tomtoprípade zahŕňa všetky technické, komunikačne 
" 

.ot*"rouá llostrieoty, tvoriace LAN a WAN sieť.Diaľkouý prístup je vytvorený za účelom diaľkovej on_line asĺstencĺe v zmysle zmluvy.

1. Spôsob prístupu

'|.1 . Diaľkový prístup
Siemens je oprávnený vzdialene pristupovať, udžiavať a opravovať zariadenĺe objednávate ľa cezinternet a / alebo analógovú / lsDN linku (vzdialená údrŽbai.'ĺ.2 Prístup k databázam
V rámci dial'kového prístupu, alebo poŽadovanej vzdialenej údžby,Siemens je oprávnenýpristupovať k dostupným relevantným zákazníckymdatabázam v súlade s podmĺenkamistanovenými v tomto dokumente.

1.3 Technická procedúra dialkového prístupu, servisu
objednávateľ umoŽňuje diaľkorný prístup, alebo dĺal'kovú údržbu prostredníctvom pripojenia nazariadenĺe' objednávateľ musí vytvoriť technĺcké poŽiadavky nevyhnutné na takéto prĺpojenie kzariadeniu (napr', zriadiť ĺnternet alebo analógove / lSDN pripojenie) na vlastné náklady.objednávateľ zaistí, aby jeho dataseý, které Siámens pouŽívá v priebehu vzdialenej údržby aprenos' aĺebo poskytovanie dát spoločnosti Siemens a jejím subdodávatelom bolo legálne.Technická vzdialená údžbaje r4ýsledkom súčasnej bezplčnostnej koncepcie, v zmysle podmienokslužieb bude objednávateľ informovaný o kaŽdom prípade vzdialeného prístupu. Siemensoprávnení zmeniť bezpečnostnú koncepciu, ak to neohrozí plnenie diaľkovej údržby.Modifikovanábezpečnostná koncepcia sa realizuje osem týŽdňov po tom, čo objednávateľ dostane informacĺu ozmene.

Vzdialený prístup a vzdialený servis sa vykonáva len personálšpeciálne vyškolený pre túto prácuzaviazaný do dátového utajenia v súlade s platnými právnymi predpismĺ' Na poŽĺadanieobjednávateľa dodáme mená pracovníkov, ktorívykonalĺ konkrétne sluŽby diaľkovej údžby.'l.4 Prístup k osobným údajom
Ak je vyŽadovaný prístup k osobným údajom Sĺemens pracovníkov pre diaľkovú ÚdrŽbu, budeobjednávateľ informovaný a podaná Žiadosť na autorizáciu prístupu. osobné údaje budú prístupnélen po získaní povolenia od objednávateľa.

Povĺnnosti obĺednávateľa

2'1 objednávateľ je povinný poskytnúť potrebné prostriedky a sÚčinnosť povereným zamestnancomzhotovĺtel'a na výkon povinností zhotoviteľa vyplývajúcicÁ z tejto zmluvy a zabezpečiť im príslušnétechnícké podmienky.
2'2 objednávateľ je povinný zabezpečiť bezpodmienečne nutné prístupové práva a aktivovať prístuppovereným pracovn íkom zhotovitel'a, počas trvan ia platnosti iejto zm luvy;

Povinnosti zhotovitel'a

3'1 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za ochranu všetkých technických prostriedkov, ktoré mu budúzázníkom na základe tejto zmluvy zverené do správy a ručí, žetieto budú vyuŽívané len za účelom
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poskytnutia plnenia podľa tejto zmluvy avždy uloŽené na bezpečnom mieste, ktoré zabráni ich
zneuŽitiu. V prípade podozrenia o prezradení hesla tretej osobe' resp. podozrenia o inom ohrození
bezpečnosti zákazníckej siete je zhotoviteľ alebo priamo jeho poverený pracovník povinný okamŽĺte
nahlásiť túto skutočnosť objednávateľovi'

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzu1e poskytovať objednávateľovi súčinnosť pri riešení prípadných

bezpečnostných incidentov, ktoré súvisia s plnením zmluvného wťahu.

ochrana informácií

4.1 KeďŽe zmluvné strany povaŽujú informácie, s ktoými sa budú pri realizácii tejto zmluvy stretávať za
dôverné, zaväzuje sa zhotoviteľ zachovávať mlčanlivosť a vykonať všetky potrebné opatrenia, aby
nedošlo k sprĺstupneniu ýchto dÔverných informácií tretím osobám bez predchádzajúceho
pĺsomného súhlasu objednávateÍa' Zároveň sa zhotovitel zaväzqe takéto dôverné informácie
chrániť proti úniku, zverejneniu alebo inému neodsúhlasenému sprístupneniu tretím osobám.

4.2 Zhotoviteľ je tieŽ povinný zaviazat mlčanlivosťou svojich zamestnancov a nĺm poverené osoby,
ktoré s informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávania mlčanlivosti, prišli do sýku.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť, aby osoby, ktoré musia poznať takéto dôverné informácie na riadne
plnenie povinností z tejto zmluvy, uchovali tieto v tajnosti voči tretím právnickým alebo fyzickým
osobám. Zhotoviteľ nie je oprávnený reprodukovať anĺ kopírovať tieto skutočnosti nielen ako celok,
ale ani čiastočne, s výnĺmkou nevyhnutného pouŽitia pri plnení svojich zmluvných povinností voči
objednávateľovi.

4.3 Povinnosťou mlčanlivosti sú zmluvné strany zaviazané aj po skončení tejto zmluvy, a to po dobu ...

rokov' počítaných odo dňa ukončenia platnosti tejto zmluvy'
4.4 Porušenĺe povinností podľa tohto článku zmluvy je vŽdy podstatným porušením zmluvy, ktoré je

dôvodom pre okamŽité jednostranné odstúpenie od zmluvy dotknutou zmluvnou stranou'
odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné doručením druhej zmluvnej strane.

Parametre orístupu

5.1 Spojenie (platí pre pripojenie z externého prostredia) - cRSP spojenie
5.2 Povolenie sluŽieb na firewalle (platí pre pripojenie z externého prostredia)
5'3 Cieľové systémy - system MaR

Technické parametre koncovei stanice ore pripoienie do lS

6-1 operačný systém
na koncovej stanici(notebook, PC) nainštalovaný operačný systém \Mndows ....''

6.2 Antivírusováochrana
na koncovej stanici musí byť nainštalovaný niektoý z antivírusových programov.

6.3 Zmeny
zhotoviteľ je povinný oznámiť zmeny v konfigurácii software relevantného k pripojeniu do
zákazníckej siete.
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1.1

't.2

1.3

2.

STEMENS

1' Všeobecné

Rozsah, mnoŽsfuo, kvalita, funkčnosť a technické
špecifikácie akéhokoľvek tovaru, zariadení,
dokumentácie, softvéru, práce alebo sluŽieb' ktoré
bude poskýovať spoločnosť Siemens (ďalej spoločne
len ''SluŽbý')' sú vymedzené výlučne bud' v potvrdenÍ
objednávky spoločnosti siemens, alebo v Zmluve, ktorú
uzavreli objednávatel' a spoločnosť Siemens.

Ponukovtý list spoločnosti Siemens spolu s týmito
podmienkami a inými dokumentmi, ktoré sú ýslovne
uvedené v ponukovom liste ako súčasť tejto zmluvy,
tvoria spolu úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami
(ďalej len ,,Zmluva")' Akékoľvek podmienky
objednávatel'a platia len vtedy, ak ich qy'slovne písomne
schválila spoločnosť Siemens.

Práce, ktoré nie sú v,ýslovne uvedené v tejto Zmluve,
nie sÚ zahrnuté v rozsahu SluŽieb. Ak nie je r,1ý'slovne
dohodnuté ĺnak, prevádzkovrý materiál, spotrebný
materiál, náhľadné diely a diely podliehajÚce
opotrebeniu nie sú zahrnuté v odmene za SluŽby.

2.1

Právo na užívanie

Pokial' nie je v tejto Zmluve výslovne dohodnuté inak'
tak vo yzťahu medzi zmluvnýmĺ stranami platí, Že všetky
práva duševného a priemyselného vlastníctva k
SluŽbám' ku všetkým dokumentom poskýnutých
spoločnosťou Siemens v súvislosti s touto Zmluvou
(ďalej len ''Dokumentý') a ku kaŽdému softvéru,
hardvéru, know-how (ďalej len 'Práva duševného
vlastníctva") a iným veciam, dodaným so SluŽbami
alebo ako súčasť SluŽieb a Dokumentov, sÚ rnýlučným
vlastníctvom spoločnostĺ Siemens. objednávateľ nie je
opráVnený SluŽby alebo ich časti spätne analyzovať,
dekompilovať alebo reprodukovať, a zaistí, Že tretie
osoby nebudú Služby alebo ich časti spätne analyzovať,
dekompilovať alebo reprodukovať, v rozsahu, V akom to
nezakazuje kogentné právne ustanovenie.

objednávatel' môže pouŽÍvať Dokumenty nezmenené a
v rozsahu potrebnom na prevádzku a beŽnú údžbu
spravovaných objektov vlastnými pracovníkmi
objednávatel'a, pokial' spoločnosť Sĺemens výslovne
písomne neschváli inak.

Ak Služby zahŕňajú softvér spoločnosti Siemens, takýto
softvér je licencovaný na základe licenčných
podmienok obsiahnuých v dokumentácii k softvéru,
samotnom softvéri alebo priloŽených licenčných
podmienkach (kaŽdý z týchto prípadov sa ďalej nazýva

''Platné licenčné podmienký')' ktoré majú prednosť
pred týmto článkom 2. Softvér sa poskytuje v strojovom
kóde bez zdrojového kódu' Licencia udeľuje ĺba
neuýhradné právo pouŽívať softvér tak, ako to je
uvedené v Platných licenčných podmienkach, alebo ak
nie sú Platné licenčné podmienky, na účely prevádzky
a beŽnej údžby SluŽieb.

Služby môžu zahŕňať softvér tretích osôb. Pokiaľ platia
osobitné licenčné podmienky externého poskytovateľa
licencie, spoločnosť Siemens poskytne tieto podmienky
spolu so SluŽbami. objednávateľ musÍ dodžiavať
licenčné podmienky týchto tretÍch osôb'

Pokiaľ softvér obsahuje softvér s ofuoreným zdrojorným
kódom (ďalej len ''oSS")' spoločnosť Siemens odorzdá

2.2

Všeobecné obchodné podmienky Siemens s.r.o

2.6

Platne licenčné podmienky oSS spolu so Službami.
Licenčné podmienky oSS majú prednosť pred touto
Zmluvou. Podrobnosti o softvéri tretích osôb a oSS
obsiahnutých v SluŽbách sa nachádzajú
v dokumentácii k softvéru (napríklad README_oss).

Práva udelené v článku 2 sú prevoditel'né na tretiu
osobu iba spolu s prevodom vlastníctva všetkých
SluŽieb na tÚto tretiu osobu'

2.7 Bez toho, aby boli dotknute práva duševného
vlastníctva objednávateľa a pod podmienkou, že je to v
súlade s platnými právnymi predpismi, môže
spoločnosť siemens a jej prĺdľuŽené spoločnosti na
svoje vlastné podnikatel'ské účely zbierať, pouŽívať,
pozmeniť a kopÍrovať akékoľvek údaje získané
v súvislosti so službami.

3. Geny a platobné podmienky

3.1 Pokial'nie je písomne dohodnuté inak, ceny nezahŕňajú
poistenie a akékoľvek d'alšie dodatočné poplatky
(napríklad kontroly vykonané tretími osobamĺ). Cena,
ktorú je objednávatel' povinný zaplatiť podl'a tejto
Zmluvy' sa V tejto Zmluve označuje ako ,,zmluvná
cena".

3.2 objednávatel'znáša nad Émec Zmluvnej ceny aj všetky
vedl'ajšie náklady' napríklad cestovné rnýdavky alebo
diéty.

3.3 Zmluvná cena nezahŕňa Žiadne nepriame dane
(napríklad majetkovú daň, licenčnú daň, daň z predaja,
daň z uŽívania, DPH alebo podobnú daň) ani žiadne
poplatky' clá, alebo verejné poplatky súvisiace so
Zmluvou. objednávatel' súhlasí, že zaplatí alebo
nahradí spoĺočnosti Siemens akékoľvek dane, clá,
poplatky alebo iné verejne poplatky uloŽené v sÚvislosti
so Službami. Všetky platby musia byť uhradené na
bankovtý Účet spoločnosti Siemens bez zrážky
(napríklad odpočítanie zráŽkovq dane) do 30 dní od
vystavenia faktúry. Ak je objednávateľ povinný vykonať
zráŽku zo zákona, splatná čiastka sa zvýši tak, aby
spo|očnosť siemens obdržala čĺstú sumu rovnajúcu sa
čiastke, akú by dostala bez takejto zráŽky.
objednávateľ poskýne spoločnosti Siemens
v primeranej lehote daňové doklady v súvislosti
s platbami.

3.4 Beztoho, abytým boli dotknuté akékoľvek iné prípadné
práva spoločnosti siemens, spoločnosť Siemens je
opráVnená účtovať úroky Vo rnýške 9 percentuálnych
bodov nad aktuálnou základnou Úrokovou sadzbou
Európskej centrálnej banky z kaŽdej omeškanej platby.

3.5 KaŽdá zmluvná strana musí zaplatiť všetky čĺastky,
ktoré dlhuje druhej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy,
bez uplatnenia akýchkoľVek zápočtov, protinárokov,
zráŽok alebo zadžania akéhokofuek druhu s Wnimkou
prípadov, ked'bolo písomne dohodnuté niečo iné alebo
ak to je qžadované právnymi predpismi.

4- Práva a povinnosti spoločnosti siemens

Spoločnosť siemens začne poskýovať Služby
v primeranej lehote a poskytuje SluŽby počas svojej
obvyklej pracovnej doby (od pondelka do piatku v čase
od B:00 do 17:00 hod. okrem štátnych sviatkov a dní
pracovného voľna) alebo počas osobitne dohodnutej

4.',|

2.3

2.4

2.5

Siemens s.r.o.
Bratislava

Všeobecné dodacie podmienky pre podnikanie v oblasti služieb / Sl
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STEMENS
servisnej doby, pokial' nie je dohodnuté inak písomne
alebo pokial' nie je uvedené inak v tejto Zmluve.

Spoločnosť Siemens si vyhradzuje právo poskýnÚť
SluŽby pouŽitím inej, ale technicky ekvivalentnej
metódy k metóde stanovenej v Zmluve za predpokladu,
Že takáto zmena význame nezmení dohodnute
vlastnosti alebo špecifikácie SluŽby V neprospech
objednávatel'a.

Spoločnosť siemens je oprávnená poskytnúť Služby
prostredníctvom subdodávatelbv. Ak si spoločnosť
Siemens najme subdodávatelbv, Siemens nesie
zodpovednosť za týchto subdodávateĺbv v rozsahu
stanovenom právnymi predpismi'

Pokial' nie je V tejto zmluve stanovené inak, spoločnosť
S-iemens nie je zodpovedná za harmonogramy,
plánovanie, projektový manaŽment, programy kvalitý,
manaŽment ochrany zdravia, bezpečnosti,
zabezpečenia aĺebo ochrany Životného prostredia
obje'dnávatel'a a ani za Žiadne následné časové
predlŽenie alebo prekročenie plánovaných nákladov
Služieb.

Spoločnosť Siemens bude zodpovedná za zĺskanie
pracovných povolení požadovaných pre jej vlastných
pracovníkov. Spoločnosť Siemens pouŽije len vhodne
kvalifikovaných a skúsených pracovníkov a má právo
kedykol'vek nahradiť ktoréhokol'vek zo svojich
pracovníkov obdobnými pracovn íkmi.

Na žiadost' spoločnosti siemens je objednávatel'
povinný včas informovať pracovníkov spoločnosti
Siemens o všetkých svojich povinnostiach Voči
miestnym úradom (napríklad registrácia na polícii)
a pomÔŽe im pri konaní s miestnymi Úradmi.
objednávatel' poskytne spoločnosti Siemens všetku
podporu, ktorá je primerane potrebná na získanie
povolení na Vstup, pobý a prácu.

Akákol'vek nemoŽnosť alebo omeškanie pri získavaní
potľebných povolení na Vstup' pobý alebo prácu, ktoré
nie sú qilučne pripísatel'né spoločnostĺ Siemens,
nepredstavuje porušenie jej zmluvných povinností
a spoločnost' Siemens má právo na úpravu lehôt na
plnenie.

V rozsahu V akom služby zahŕňajú dohl'ad, je jedinou
povinnosťou spoločnosti Siemens poskýnúť správne
pokyny a spoločnosť siemens nebude zodpovedná za
uýkony tretích osôb alebo pracovníkov objednávatel'a.

4.2

4.3

4.4

5. omeškanie

Dohodnuté termíny poskytnutia SluŽieb alebo
akejkolVek ich časti sa predEia o primeranú dobu
V rozsahu v akom sa spoločnosť Siemens dostane do
omeškan|a alebo ak si nemôŽe plniť svoje povinnosti,
pretoŽe jej v tom bráni tretia osoba alebo neplnenie si
povinností zo strany objednávatela. Toto zahŕňa bez
obmedzenia doručenie poŽadovaných dokumentov
(ako sú potrebné povolenia a schválenia), včasné
vykonanie všetkých prác, ktore sa zaviazal vykonať
objédnáVatel' alebo tretia osoba vymenovaná
objednávatelbm a dodžĺavanie platobných
podmienok.

5.2 Ak spoločnosť Siemens nedodží záväzné termíny
uj'hradne z dôvodu vlastného zavinenia, má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo rnýške 0,5 %
z ceny oneskorenej časti Služieb za kaŽdý ukončený

týŽdeň omeškanĺa' v ktorom objednávatel'ovi vznikĺa
škody v dôsledku takéhoto omeškania. Maximálna
možná výška zmluvnej pokuty v prípade omeškania je
5 o/o z cený omeškanej časti Služieb.

Ak sú SluŽby poskýované na základe paušálneho
poplatku' na účely výpočtu zmluvnej pokuty a
maximálnej uj'šky zmluvnej pokuty sa pouŽije výška
poplatku za sluŽbu za jeden mesiac.

Akákol'vek iná zodpovednosť Siemens, a nároky a práva
objednávatela, neŽ sÚ práva a nároky rnl'slovne
uvedené včlánku 5 a včlánku 16.2. pís. a) niŽšie, sú
v prípade omeškania, v zákonom povolenom rozsahu'
VylÚčené.

Ak objednávatel', dodávatelia objednávateľa alebo
akákol'vek iná tretia osoba poverená objednávatel'om
spôsobí omeškanĺe pri poskýovaní SluŽieb,
objednávatel' uhradí spoločnosti siemens Všetky
dodatočné náklady a rnj'davky vzniknulé v dôsledku
takéhoto omeškania'

5.4

5.3

6. Vyššia moc

6.'l

6.3

4-5

''Udalost' vyššej moci" znamená akúkoľvek udalosť,
ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany alebojej subdodávatelbv a ktorej sa nedalo zabrániť
zaužívanými postupmi v odvetví a ktorá vedie k tomu,
Že zmluvná strana, jej pridruŽené spoločnosti aĺebo
ktoýko|Vek z jej subdodávatel'ov (ďalej len ,,Dotknutá
zmluvná strana") nie je schopný plniť alebo mešká
s plnením svojich záväzkov podl'a tejto Zmluvy úplne
alebo sčasti. Prĺpady vyššej moci zahŕňajú, okrem
ineho, vojenské akcie, verejné nepokoje, občianske
nepokoje, terorizmus, prírodnú katastrofu, epidémiu,
štrajky' uýluky' Útoky na informačné systémy
spoločnosti Siemens (napríklad Útoky vírusmi, Útoky
hackerov)' nevydanie licencií, povolení alebo
opráVnení, alebo akekolVek iné konanie alebo
nečinnosť verejného Úradu, alebo embargá, alebo iné
obchodné sankcie uvalené Európskou Úniou (EÚ)
alebo spojenými štátmi americkými (USA), alebo
orgánom Verejnej moci na území EÚ alebo USA, alebo
organizáciou spojených národov, ktoré môŽu, na
základe vlastného uváženia spoločnosti Siemens,
Vystav!ť spoločnosť siémens alébo niektorú z jej
pridruŽených spoločností sankciám, pokutám, strate
rnýhod alebo iným konaniam alebo nečinnosťou
orgánov verejnej moci, ktoré poškodzujú spoločnosť
Siemens alebo niektorÚ z jej pridruŽených spoločností,
alebo odmietnutím dodávky subdodávateľom'
z dÔvodov, aké sú napríklad uvedené V tejto zmluve,
konania alebo nečinnosti Verejnosti.

Ak nastane prípad vyššej moci, rozumie sa, že Dotknutá
zm|uvná strana neporušenie svoje povinnosti, ktoré jej
vyplývajú z tejto Zmluvy, po dobu a v rozsahu
potrebnom na prekonanie následkov prípadu vyššej
mocĺ.

Dotknutá zmluvná strana informuje druhú zmluvnú
stranu o prípade vyššej moci a o jej dotknut!ých
povinnostiach hneď ako to je rozumne možné.

Ak jeden alebo viac prípadov vyššej moci a ich následky
trvajú celkovo 180 dní, môžekaŽdá zo zmluvných strán
túto zmluvu ukončiť tak, že písomne informuje druhú
zmlUVnÚ stranu o ukončení Zmluvy v súvislosti s časťou
Diela, ktorá ešte nebola zrealizovaná. Pokiaľ ide o časť
Diela, ktorá ešte nebola zrealizovaná, má spoločnost'
Siemens nárok poŽadovať od objednávateľa náhradu

5.1 6.2

6.4

Siemens s.r.o.
Bratislava
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STEMENS

7

nevyhnutných nákladov súvisiacich s takýmto
ukončením Zmluvy.

Povinnosti objednávatel'a

objednávatel' je povinný požiadať o vydanie a získať
všetky potrebné licencie, povolenia a schválenia
požadované na uvedenie Služieb do prevádzky, ich
prevzatie a uŽívanie.

objednávateľje povinný vykonať všetko čo je potrebné
na to, aby spoločnosť Siemens mohla začať s
poskýovaním SluŽieb včas a mohla ich poskýnÚť bez
prerušenia. objednávatel' je povinný na Vlastné
náklady:

7.1

7.2

Žiadosť spoločnosti Siemens aj poskytnutie
druhej osoby potrebnej pre prevenciu nehôd'

(iv) Poskýne náležite kvaliÍikovaný personál počas
poskytovania SluŽieb, ktorí má potrebné
skúsenosti a know-how voblasti prevádzky
servisovaných objektov. Personál musí byt'
navyše aj schopní urobiť a vykonať potrebné
rozhodnutia týkajúce sa SluŽieb. Spoločnosť
siemens môŽe odmietnuť nekvalifikovaný
personál, ktoý bude nahradený na náklady
objednávateľa.

(v) Poskýne technické prostriedky a pomôcky
(napríklad rebríky, lešenie, zdvíhacie zariadenia,
zvláštne náradie a tieŽ aj dopravu na prevádzke)
Vrátane potrebného obsluŽného personál, ako aj
prevádzkove arnj'robne prostriedky,materiál
a spotrebný materiál, ktoré sú potrebné na
poskytovanie SluŽieb.

(vi) Poskýne dodávky elektrickej energie a Vody
spolu s potrebnými pripojeniami na požadované
miesto na prevádzke a tieŽ aj vykurovanie
a celkové osvetlenie a podl'a potreby aj
klimatizáciu a Vetranie.

(vĺi) Ponesie zodpovednosť za primerané
bezpečnostné opatrenia na mieste proti
odcudzeniu, poškodeniu, zničeniu a iným
nepriazni\47m faktorom. Stratený alebo
poškodený materiál bude nahradený alebo
opravený na náklady objednávateľa.

Ak SluŽbu nie je možné poskýnúť poŽadovaným
spôsobom alebo ak môŽe byť poskytnutá iba
s omeškaním zdôvodov, zaktoré nenesie spoločnosť
siemens zodpovednosť, na1mä zdôvodu, Že si
objednávatel' neplnil alebo včas neplnil svoje
všeobecné aĺebo konkrétne povinnosti súčinnosti,
alebo objednávatel' zavĺnene nedodžal dohodnutú
lehotu' môŽe spoločnosť Siemens objednávateľovi
samostatne účtovať dodatočné vzniknuté náklady'
vrátane všetkých prestojov. Dohodnuté termíny a lehoiy
budú predlŽené v primeranom rozsahu.

Zákazník má uýlučnú zodpovednosť za Vwinutie,
zavedenie a udržiavanie, holistickej najmodernejšej
koncepcie bezpečnosti na ochranu svojho podniku,
závodov' systémov, strojov a sietí (vrátane akejkoľvek
časti SluŽby) proti kybernetickým hrozbám.

',Kybernetickou 
hrozbou" sa rozumie okolnosť alebo

udalosť, ktorá má potenciál nepriaznivo ovplyvniť
objednávatelbve závody, systémy, stroje a sĺete
(Vrátane Služby) prostredníctvom neoprávneného
prístupu, zničenie sprístupnenie a/alebo zmeny
informácií, útokov spočívajÚcich vzneprístupnení či
podobných scenárov. Táto koncepcia by mala mimo iné
zahŕňať:

a) inštaláciou aktualizácií, akonáhle sú k dispozícii,
v súlade s instalačnými pokynnmi vydanými
spoločnosťou Siemens a s vyuŽitím poslednej
verzie (toto môŽe zahŕňať nákup upgradov
hardwaru a sofiwaru zo strany zákazníka).

''Aktualizáciou" sa rozumie software, ktoÚ
.obsahuje predovšetkým opravu softwarorných chýb
v akejkolVek časti Služby, aktualizácia, ktorá ľieši
zranitelnosť (''opravný program., (p atc h), al alebo
drobné skvalitnenie alebo Vylepšenie akejkol'vek
časti SluŽby, avšak ktoný neobsahuje r4iznamné
nové vlastnosti. Pokiaľ zákazník uŽíva vezie, ktoré
uŽ nie su podporované, alebo nenainštaluje
najnovšie aktualizácie, môže se vystaviť vyššiemu
riziku kybernetických hrozieb;

b) rešpektovanie bezpečnostných \^ýstrah, inštalácia
opravných programov a uskutočňovanie ďalšÍch
súvisiacich opatrení zverejnených okľem iného na

(D Podporovať spoločnosť Siemens pri
problémov v nevyhnutnom rozsahu,

analýze
napríklad

poskýnutím
hlásení.

správ oincidentoch achybových

(ii) Koordinovať tretie osob, ktoré poveril.
(iii) Poskytnúť aktuálne dokumenty, rnýkresy

a informácie o servisovaných objektoch ešte pred
začatím poskýovania SluŽby a bez potreby
zvláštnej poŽiadavky spoločnosti Siemens.
Spoločnosť Siemens je oprávnená pouŽíVať
dokumenty objednávatel'a na poskýovanie
sluŽieb a sprístupniť ich dodávateľom spoločnosti
Siemens poskýujúcim SluŽby'

(iv) Poskýnúť aktuálnu zálohu údajov aktuálnej
vezie softvéru' vrátane uloŽených údajov
a systemových parametrov na vhodnom dátovom
nosiči a tieŽ aj poskýnutie kópie príslušného
dátového nosiča. Vykonanie vyhľadávania údajov
v prípade potreby.

(v) Získať všetky povolenĺa, schválenia, súhlasy
alebo oprávnenia od prísĺušných úradov
s výnimkou prípadov, keď ich môže získať len
spoločnosť Siemens'

(vi) Ak je poskytovanie Služby vykonávané
v priestoroch spoločnosti Siemens, znášať
náklady spojené s dopravou servisovaného
objektu do spoločnosti Siemens.

Ak a vrozsahu vakom budú SluŽby poskytovane
v priestoroch objednávateľa, objednávateľ d'alej na
vlastné náklady:
(i) Poskytne neobmedzený prÍstup k servisovaným

objektom' včasnú realizáciu všetkých prípravných
prác a vytvorenie požadovaných prevádzkornich
podmienok a splnenie požiadaviek na
infraštruktúru potrebných na poskýnutie SluŽieb
(napríklad prístup na internet, elektrina a telefón)'(ii) Poskytne informatívne stretnutia a školenia
Vrátane poskytnutia informácií
o nebezpečenstvách pre osoby a stroje, ktoré
vyplývajú z poskytovania SluŽieb, aIiež aj
o príslušných bezpečnostných predpisoch
objednávateľa.

(iĺD Zabezpečí a monĺtoruje bezpečný stav
servisovaných objektov a bezrizikovosť pre osoby
alebo stroje počas poskytovania Služieb.
objednávatel' zaistí, áby servisované objekty boli
pri poskýovaní SĺuŽieb odpojené od elektrickej
siete' oprávnenie pripojiť a odpojiť servisované
objekty a príslušnú zodpovednosť má vždy
objednávateľ. To isté p|atí aj pre zavedenie
dälších požadovaných prevádzkov1ich
a zákonných bezpečnostných opatrení aIieŽ aj
pre poskýnutie (špeciálnych) ochranných odevov
a prostriedkov, ako aj poskytnutie bezpečnostnej
sluŽby a sprievodných osôb, ktoré budú
sprevádzať servisných technikov v sÚlade
s poŽiadavkamĺ na bezpečnosť pľáce, a na

7.4

7.5
7.3

Siemens s.r.o.
Bratisĺava
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SIEMENS
Miestne vozidlá používané na prepravu osôb musia bý
bezpečné, v dobrom technickom stave, vybavené
bezpečnostnými pásmi, opierkami hlavy' airbagmi
a podľa potreby aj pohonom všetkých štyroch kolies.
Vodiči musia bý skúsení a musia mať dobrú reputáciu
vo firme. Ak je to v danej krajine potrebné, objednávatel'
zaistí osobitné pokyny, ochranné opatrenia, špeciálne
pneumatiky alebo rezervné pneumatiky
a bezpečnostné opatrenia.

Základné poŽiadavky BozP na pracovisku
objednávatel'a sú nasledovné: oplotenie pracovného
priestoru, kontrola na Vstupe' personál a vybavenie
prvej pomoci, plynouý a poŽiarny signalizačný systém
závodu, havarijný plán prevádzky' nonstop koordinátor
BOZP pre CU, sociálne zariadenia a jedálenske
zariadenia, riadne udžiavanie čistoty a nakladanie s
odpadmi' systém povolení na Vykonávanie práce
a pravĺdelné kontroly prevádzky, osobné ochranné
prostriedky, zdvíhacie, hasiace, elektrické a hydraulické
zariadenĺa v dobrom prevádzkovom stave, ktoré sú
kaŽdoročne kontrolované.

oprávnený odmietnuť prerrzatie z dôvodu
nepodstatných vád' Prijatie sa povaŽuje za
uskutočnené do í týŽdňa od dokončenia poskýovania
spoločnostbu Siemens alebo v prípade, Že S|uŽby boli
uvedené do prevádzky.

Všetky náklady a lýdavky objednávatel'a a tretích osôb
(okrem vlastných pracovníkov alebo dodávateľov
spoločnosti Siemens), ktoré vznikli v súvisĺosti
s prehliadkami' skúškami, schváleniami, preberacími
postupmi atd'., znáša objednávatel''

objednávatel' nesie riziko náhodného poškoden ia alebo
straty SĺuŽieb a servisovaných objektov. Tovar
a materiály zahrnuté v SluŽbách sú dodávané podľa
EXW (lncoterms 2010).

Zodpovednost'za vady

Spoločnosť Siemens je zodpovedná za riadne
poskytnutie SluŽieb vsÚlade stouto Zmluvou. Ak
spoločnosť Siemens v súvislosti so SluŽbami dodáva
materiály a tovar, Siemens nesie zodpovednosť vočĺ
objednávatelbvi za každý nesúlad s rn/slovnými
podmienkamĺ tejto Zmluvy, ktorá vznikne v dôsledku
okolností, ktoré existovali v čase prechodu
nebezpečensfua.

objednávatel' okamžite a bez zbýočneho odkĺadu
písomne informuje spoločnosť Siemens o akejkolVek
Vade SluŽieb alebo materiálov a tovaru' Pokiaľ tak
neurobí, nároky objednávatel'a zo zjavných vád sú
vylúčené'

Na základe takéhoto písomného oznámenia bude
spoločnosti Siemens poskytnutá primeraná lehota
a príležitosť na opätovné poskytnutie SluŽieb a/alebo,
na základe vlastného uváŽenia spoločnosti Siemens,
opravu alebo \^imenu vadných materiálov alebo
tovarov. objednávateľ bezplatne zabezpečí spoločnosti
Siemens pracovný prístup k vadným SluŽbám,
materiálu alebo tovaru a vykoná nevyhnutnú demontáŽ
a opätovnú montáŽ a poskytne prístup k Údajom
o prevádzke a údžbe. Na základe Žiadosti spoločnosti
Siemens objednávateľ zabezpečI, Že vlastnícké právo
kvymeneným dielom/položkám bude prevedené na
spoločnosť Siemens.

9.2

9.3

10.

10.1

7.8

8.

8.1

8.2

9.1

Pre kaŽdú časť SluŽieb vykonávanú spoločnosťou
siemens a/alebo subdodávatel'mi na základe hodinovej
odmeny, objednávateľ raz za wdeň potvrdí so
spoločnostbu Siemens hodiny odpracované
pracovnĺkmi spoločnosti Siemens a/alebo jej
subdodávatelbv'

Zmeny v Službách' variácie

Každá zo zmluvných strán môže kedykolVek písomne
požiadať o zmeny, úpravy alebo doplnenia rozsahu
Služieb (ďalej len ,,Zmena"). Po doručení žĺadosti
o Zmenu predloŽí spoločnosť Siemens objednávatel'ovi
písomnú cenovú ponuku pre požadovanú Zmenu,
v ktorej uvedie dopady poŽadovanej Zmeny na Zmluvu,
vrátane všetkých potrebných úprav Zmluvnej ceny,
časouých harmonogramov a dohodnutých termínov'
rozsahu SluŽieb a všetkých ďalších dotknutých
ustanovení tejto Zmluvy.

Ak si objednávateľ na základe cenovej ponuky
spoločnosti Siemens Želá uskutočniť poŽadovanú
Zmenu' písomne o tom informuje spoločnost' Siemens
do 14 dní od doručenia cenovej ponuky. Spoločnosť
siemens nie je povinná zrealizovať Zmenu, pokial'sa na
tom zmluvné strany nedohodnú v písomnej podobe.

Ak po dátume uzavretia Zmluvy dôjde k zmene alebo
doplneniu platných právnych predpisov, pravidiel
a predpisov, technických noriem a pravidiel správania
v obchodnom styku a rozhodnutiam alebo
usmernenjam vydaných súdmi alebo orgánmi verejnej
moci, spoločnosť Siemens bude oprávnená na Úpravu
Zmluvy, Vrátane napr. úpravy Zmluvnej ceny tak, aby
odrážala dodatočné náklady, ktoré vzniknú spoločnosiĺ
Siemens, časoqich plánov a rozsahu SluŽieb podl'a
potreby tak' aby boli kompenzované nepriaznivé
dôsledky alebo dodatočné poŽiadavky WplýVajúce
z takýchto zmĺen'

Doba zodpovednosti za vady Služieb uplynie .l2
mesĺacov po poskýnutí vadných Služieb alebo
pre\rzatí, akje dohodnuté. Doba zodpovednosti za vady
na materiáloch a tovare uplynie 12 mesiacov po
prechode rrzniku nebezpečenstva.

Doba zodpovednosti za vady na opätovne poskytnutých
Službách a vymenených alebo opravených materiáloch
a tovare je 6 mesiacov od dátumu ich opätovného
poskytnutia, \^imeny alebo opravy, ak pôvodná doba
zodpovednosti uplynie skôr. V kaŽdom prípade sa doba
zodpovednosti za Vady končí najneskôr 24 mesiacov od
začatia pôvodnej doby zodpoVednostĺ za vady'

Pre nernj'znamné odchýlky od dohodnutej kvality, iba
drobné zhoršenie použitel'nosti, beŽné opotrebovanie
alebo zhoršenia z dôvodu nesprávneho alebo
nedbalého zaobchádzania zo strany objednávateľa,
nevhodným zarĺadeniami poskýnutými
objednávatel'om, nereprodukovatel'ne chyby softvéru
alebo mimoriadne vonkajšie vplyvy, ktoré nie sú
uvedené V tejto zmluve, nevznikajú Žiadne nároky zo
zodpovednosti za' vady. Chyby softvéru sú navyše
považované za vadu iba v prÍpade, Že sa vada

'to-2

't0.3

10.4
9. Prevzatie

poškodenia
a nebezpečensfuo náhodného

Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, prevzatie
Služieb sa nevýaduje. Ak sa zmluvné strany písomne
dohodli na prevzatí, objednávatel'pofurdí prewatie do1 týždňa po ukončení poslrytovania SluŽieb
spoločnosťou Siemens alebo po oznámení o dokončení
podl'a toho, čo nastane skôr. objednávateľ nie je

Sĺemens s.r.o.
Bratisĺava
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SIEMENS

't0.5

10.6

'10.7

11

1't.'l

11.2

vyskytuje vo vezii softvéru, ktorá je v danej dobe
najaktuálnejšia.

siemens negaratuje ani sa nezaručuje za to, žeaKakol'Vek časť SluŽieb bude zabezbečená pred
kybernetickými hrozbami, a že je 

" 
iňi; 

_';;;;
neohroziteľná. Ak má software 'vaav, 

ipolojno"i
Sjemens je povinná poskýnúť ooieanävá[eŇ 

'ina

aKtuallzovanÚ veziu sofrVéru' v ktorei ie Vada
odstránená,. ked' je táto aktualizovaná u"rzä d'i'ouň"k dispozícii od spoločnosti Siemens äÉn" -äj
poskytovateLa licencie spoločnosti Siemens nprň"aeze 1e spoločnosť Siemens iba džitelbm liceňciä. Rxspoločnosť Siemens softvér upravĺla aleno vwinuia,spoločnost' Siemens okrem toho oá.xut""objednávateľovi aj náhradne riešenie uÉň';;;oocasné nápravné riešenie aŽ do poskvtnutia
aktualizovanej veaie softvéru, ak je taketó úň'"d;;riešenie alebo dočasné riešenie'u"xutoenit"inJ-oň
primeraných nákladoch a ak by u op"eno' ffiuääbola. .vo -V]znamnej miere 

_narušená 
on'cnäona

prevádzka objednávateĺa'

Ak spoločnosť Siemens opätovne poskýne údajnevadné SluŽby, a nakoniec sa nepreukáŽá, ze sluitvneboli vadné, objednávatel''zaplatí'sŇlo;;;;íi
šilemens za takéto opätovné poskytnutie.

AkákolV_ek d'alšia zodpovednosť spoločnosti Siemens
a akékoľvek nárďy objednávatel'a z vaa sluzieo,-sJ
;'y, ]u:"n9: v17nimkou tých r4islovne uvedených V tomtoclanku 10.aĺebo, ak spoločnost' Siemens neodstráni
vadu aspoň trikrát, podl'a článku 16.2, pÍsm. b)' Všetkv,^yRy,, .vyhlá.senia, podmienky a všetky' d'aEiápozladavky akehokolVek druhu vyplyivajÚce z p|atných

!I9.uny.!'' 
pĺedpisov sú v plnom'roi.áhu poioi"n'o.

plalnyml práVnymi predpismi z tejto Zmluvy vylúčené.

Ak objednávatel'ukončí užívanie prác tvoriacich sÚčasť
S]uŽieb, 

'informuje 
písomne tretiu osobu 

" 
til, ä];i;

ukončenie uŽívania nie je priznaním porusou.ňiä-päu
ousevného vlastníctva.

Akékol'vek nároky objednávatel'a sú vylúčene, ookial'ie
UbJednavatel' (Vrátane jeho zástupcov,'amestn"ncóu
alpňo dodáVatelbv) zodpovedný za porušovanie Práv
ousevného vlaslnĺctva. objednávatel' je okrem inéhozodpovedný za prípady, xôo' bolo poiusôv"nle niáiousevneno Vlastníctva spôsobené (i) konkretnvmipozladavkamĺ objednávatel'a, (ii) používaním óáctvoriacich súčast' SluŽieb na účei äl"no 

"pá'oĺ5ň'ktoý nemôže spoločnosť siemenS pr"ouĺoutl-liiii
pozmenenĺm.diela objednávatel'om alebo (iv) užívan'ímprác tvoriacich súčasť SluŽieb v spojeňĺ s inym
zariadením.

!'t.3

11.4 Tento článok ,l1 stanovuje celú zodpovednosť
spoločnosti Siemens za porušovanie prav áusevnorlo
Vlaslnĺctva tretích osôb. Akekol'vek d'alšie oráva
a nároky objednávatel'a sú vylúčené.

Duševné vlastníctvo

1ĺ,.|,Jl"ti9 .9s9b-a 9ql91ňu.ie oprávnené nároky voči
UbJeClnáVatelbvi' Že SluŽba porušuje Práva dušeíného
Vlastníctva vo vlastníctve oanej ŕetej o.ooýl-poto*
V súla'de s nasledujúcimi ustanovbniami tonto ÉlaÄxul lspoločnost' siemens podľa vlastného uvazenia ä ná
VIastné náklady bud':
a) získa právo pouŽívať príslušné Práva duševného

vlastnĺctva v súVislosti so Službami' alebob) pozmení 
-S|užby 

tak, aby neboli |orušovanépríslušné Práva duševného vlastníctva, aleboc) nahradí časť S|uŽieb, ktorá porušujá_ Práva
duševného vlastníctva.

Ak podľa názoru spoločnosti Siemens nie je Žiadne
z vyššie uvŤených riešení odôvodn"n" 

'oáe, ňájč
spoločnost' Siemens wiať späť prísĺušnú e".iéluzi"ň
a vrátiť cenu za túto čast'.

Povinnosti spoločnosti Sĺemens v článku 11.1 sÚpodmienené nasledujúcimi podmienkami:
a) objednáVatel' bezodkladne informoval spoločnosť

siemens v písomnej podobe o nároku trétei os;b;
a poskytol spoločnosti siemens kópiu 'kaŽJei
komunikácie, oznámenia alebo žaloby uz"r'ujĺ"ui
sa na údajné porušovanie,

b) objednávatel'neuzná porušenie a udelí spoločnosti
slemens oprávnenie a poskytne jej ínformácie
a'pomoc' ktore spoločnosť Siemenš potrebuje na
obranu alebo urovnanie takéhoto nároi<u ac) spoločnosti.Siemens je zverená vrj'lučná kontrola
nad obhajobou (vrátane práva zvólit'si právneho
zástupcu) a rnl'hradné právo urovnať tat1itb Áarot.-

Zodpovednosť

Pokial'-nje je výslovne uvedené v tejto Zmĺuve inak,
tento článok Erľort Reference soúrce not ĺoúno.
výh19dne upravuje zodpovednosť spoĺoenosti šieňánsza sKody'.náklady a vtýdavky bez ohl'adu na právnu
teonu,, na ktorej je zodpovednosť postavená, viátane,ale bez obmedzenia zmluvnú zodpovednosť,
deliktuálnu - zodpovednosť, 

'oapouJňsľ 
'-',

nesprávnych vyhlásení, odškodnenie, záručná
zodpovednosť alebo inÚ zodpovednosr'.

Spoločnost' Siemens je zodpovedná za ublíŽenie na
zoravi a Úmyselné konanie alebo opomenutia v sÚlade
s platnými právnymi predpismi.

Bez ohl'adu na to, či ide o zodpovednosť na základe
akéhokoľvek odškodnenia, zmluvnej al"oo J"li[ňäNä
zodpovednosti (Vrátane nedbanlivosti apárusenĹ
13!:ln"i .povinnosti) -alebo o inĺ zoopäveánást],
spoloČnosť Siemens v žiadnom prípade nezodpovedáza ušý.zisk alebo príjmy, straiu vrj'roby, pr"iusunló
pÍevá,r?ky alebo stratu pouŽÍvania' nar,luáv n" LáoiiJi
stratu úrokov, stratu informáciía/alebo údajóv; nä;k;
vyplývajÚce zo zmlúv objednávatel'a s tretími o.äĹ".i
stratu. uhlbvodíkov, rnýpadok energie, nepŇili;;
napätie' kolísanie frekvencie, nákláv n" ''utĺĹ"nJ
alebo náhradnÚ energiu, alebo za ar<eŕol'vex nepiLme
alebo následné škody.

Celková zodpovednosť spoločnosti Siemens, či už nazaKlade akéhokolVek odškodnenia, zmluvnei alebo
deliktuálnej zodpovednosti (vrátane neooánlivástl:
a porušenia zákonnej povinnosti) alebo ň;i
zodpovednosti \rzniknutej na základe tejto Zmluvy alebó
v súvislosti s touto Zmluvou, neprekročí 5ď o/o zo
Zmluvnej ceny, ak bola dohodnuiá pausalna sĹma]
alebo 50 o/o z poplatkov zaplalených za oooonie jl
mes'iacov pred mesiacom, v ktorom narot vznit<oĺ, axpaušálna suma nebola dohodnutá.

obmedzenia zodpovednosti stanovené V tejto Zmluveplatia aj v prospech dodávatelbv, 
'"''u.tn"n.oua zástupcov spoločnosti Siemens alebo akeikolVek inel

osoby konajúcej za spoločnosť Siemens.

Ak objednávatel' nie je alebo nebude iediným
ĺ(oncovým užíVateľom a konečným vlastníkom uyxonou
tvoriacich sÚčasť SluŽieb alebo ak ho obštarjv;

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

'12.5

Siemens s.r.o.
Bralislava
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SIEMENS
V prospech akéhokofuek typu spoločného podniku,
musí objednávatel' do svojich zmlÚv s koncovým
uŽívatel'om, konečným Vlastníkom alebo partnermi
v spoločnom podniku zahrnúť ustanovenie, na základe
ktorého takýto uŽívatelia' vlastníci alebo partneri
priznali spoločnosti Siemens r4ihodu prospech z
odškodnenia, vylúčení a obmedzení zodpovednosti
všetkými uŽívatel'mi, vlastníkmi a partnermi (ako keby
boli uŽívatelia, vlastníci a partneri boli objednávatelbm)
a odškodnia spoločnosť SIemens za nároky týchto strán
Vtakom rozsahu, aby spoločnosť by Siemens
nezodpovedala voči objednávateľovi podl'a tejto
Zmluvy' pokiaľ bol nárok wnesený samotným
objednáVate|bm'

12-7 AkákolVek a každá zodpovednosť spoločnosti siemens
podla tejto Zmluvy zaniká uplynutím doby
zodpovednosti zavady na SluŽbách.

't2.8 Všetky práva a nároky objednávatel'a voči spoločnosti
siemens, ktoré nie sú qi'slovne uvedené v tejto Zmluve,
sú vylúčené.

Postúpenie a subdodávky

objednávatel' nesmĺe postÚpiť túto Zmluvu ani žiadnu
jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti siemens.

e) sa musia zverejniť podla zákona (v súlade
s povĺnnostbu pr'ljímajúcej strany včas informovať
zverejňujúcu stranu o takejto povinnosti).

14'3 objednávatel' je oprávnený vytvárať fotografické
záznamy alebo video záznamy alebo inak
zaznamenávať poskýovanie Služieb iba
s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Sĺemens. Prĺ
poskýovaní SluŽieb spoločnosťou Siemens smÚ bý
navyše prĺtomnÍ len tí pracovníci objednávatel'a, ktorí
prevádzkujú závod.

14.4 Táto povinnosť zachovať mlčanlivosti platí po uplynutí
platnosti alebo ukončení tejto Zmluvy počas 5 rokov.

14.5 Spoločnosť siemens a objednávateľ budú dodžiavať
platné právne predpisy o ochrane osobných Údajov.
objednávatel' je povinný vyfuoriť predpoklady
vyŽadované zákonom (napríklad získanie vyhlásenia
o súhlase) s cieľom umoŽniť spoločnosti siemens
poskýovať Služby tak' aby pri tom neporušila zákony.
objednávatel'ovi sa odporúča, aby prijal vhodné
opatrenia, pokial' to je moŽné, ktoré spoločnosti
siemens znemožnia pri poskýovaní SluŽieb získať
prístup k osobným Údajom alebo obchodným
tajomsfuám objednávatel'a. V prípade, Že sa nedá
zabrániť tomu, aby bol spoločnosti Siemens umoŽnený
prístup k osobným údajom objednávatela' je
objednávatel' povinný informovať o tom spoločnosť
Siemens vdostatočnom časovom predstihu pred
poskýovaním Služieb. objednávateľ aspoločnosť
sieméns sa potom dohodnú na krokoch, ktoré bude
potrebné vykonať.

15.

'15.1

Pozastavenie

Spoločnosť sĺemens je oprávnená pozastaviť plnenie
svojich povinností podla tejto Zmluvy, ak i)
objednávatel' mešká s platbou alebo poskýnutím
platobnej zábezpeky poŽadovanej podľa tejto zmluvy
dlhšie ako 30 dní' ii) objednávatel' si neplní tie zo
svojich povinnostÍ, ktoré sÚ nevyhnutné na to, aby
mohla spoločnosť Siemens poskytnúť SluŽby' alebo iii)
objednávateľ inak závažným spôsobom porušuje túto
Zmluvu.

't5.2 Ak spoločnosť Sĺemens pozastaví plnenie tejto Zmluvy
v súlade s článkom 15.'| alebo v prípade, že
objednávatel' pozastaví plnenie tejto Zmluvy bez
uýslovne.i písomnej dohody so spoločnosťou Siemens,
objednávateľovi bude okamŽite povinný zaplatiť
spoločnosti Siemens za všetky už dodané časti Služieb.
objednávateľ musí ďalej nahradiť spoločnosti Siemens
všetky primerané dodatočné náklady a uýdavky
uzniknuté v dôsledku takéhoto pozastavenia (napríklad
platby dodávateľom' náklady spojené s prestojmi,
uvol'nením a opätovným nasadením pracovníkov atď.)
KaŽdý zmluvný termín sa predEi o primeranÚ dobu na
prekonanie dôsledkov pozastavenia.

Ukončenie Zmluvy

13.

13.1

14.

14.1

13.2 Spoločnosť Siemens môŽe postúpiť túto Zmluvu alebo
akúkoľVék jej časť na pridruženú spoločnosť (ďaĺej len
,'Pľidružená spoločnost"'), ktorá je právnickou osobou
(ďalej len ''Spoločnost'')' ktorá je priamo alebo
nepriamo ovládaná spoločnosťou Siemens, alebo
priamo alebo nepriamo ovláda spoločnosť Siemens.

'13.3 Spoločnosť siemens bude ďalej oprávnená postúpiť
celú Zmluvu alebo jej časť na tretiu osobu v prípade
predaja alebo iného prevodu podniku alebo časti
podniku spoločnosti siemens tretej osobe'

13.4 Spoločnosť Siemens môŽe poveriť plnením časti (ale
nie celých) SluŽieb subdodávateľov.

'14.2
ĺ6.

't6.1

Dôvernosť, ochrana údajov

Zmluvné strany budú pouŽívať všetky dokumenty,
know-how, údaje alebo d'alšie informácie poskýnute
druhou zmluvnou stranou (ďalej len ,,lnformácie")
qihradne na účely tejto Zmluvy a zachovajú o nich
mlčanlivosť v sÚlade s nasledujúcimi podmienkami.
Zmluvné strany môŽu sprístupniť lnformácie
zamestnancom prijímajÚcej zmluvnej strany a tretím
osobám, ktoré odôvodnene potrebujú poznať tieto
lnformácie na účely tejto Zmluvy, za predpokladu, že sú
títo zamestnanci a tretie osoby zaviazané rovnakou
povinnosťou zachovať mlčanlivosť. Zmluvná strana
sprístupňujúca lnformácie bude zodpovedná za
porušenie týchto porlinností zo strany svojich
zamestnancov alebo tretej osoby.

Táto povinnosť zachovať mlčanlivosť sa nerzt'ahuje na
lnformácie, ktoré:
a) a)sú alebo sa stanú Verejne známymi inak neŽ

zavinen ím prijímajúcej strany'
b) prijímajúcej strane poskytuje v dobrej viere tretia

osoba, ktorá je oprávnená takéto zverejnenie
vykonať,

c) si nezávisle vývorila prijímajúca strana bez
spoliehania sa na tieto lnformácie,

d) boli známe prijímajúcej strane pred zverejnením
druhou zmluvnou stranou, alebo

Každá zo zmluvných strán môŽe ukončiť túto zmluvu
s okamžitou účinnostbu písomným oznámením, ak je
druhá zmluvná strana V úpadku alebo v insolvencii' ak
bolo na jej majetok vydané rozhodnutie o Whlásení
konkuzu, uzavrie dohodu s veritel'mi, alebo ak podniká
pod Vedením insolvenčného správcu' núteného
správcu alebo v prospech jej veritelbv' alebo ak vstúpi
do likvidácie.

Siemens s.r.o.
Bratislava
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SIEMENS
16.2 S výnimkou prípadov uvedených v článku 6.4 a článku

16.1 môŽe objednávatel' ukončiť tÚto Zmluvu len
v prípadoch uvedených nižšie a Édy na základe
písomného oznámenia spoločnosti Siémens pričom
Účinky ukončenia zmluvy nastávajú štrnásť ání po
doručení oznámenia:

a) v prípade omeškania, ak je splatná maximáĺna
uýška zmluvnej pokuty podl'a článku 4.3, bola
spoločnosti siemens poskytnutá primeraná
dodatočná lehota na poskytnutie SluŽieb a táto
lehota uplynula a spoločnosť Siemens sa pred
uplynutím tejto lehoty nezaviazala zaplatiť dälšiu
zmluvnú pokutu nad rámec uvedenej maximálnej
zmlu_vnej pokuty v sÚvislosti s pokračujúcim
omeškaním, alebo

b) prípade, že spoločnosť siemens závaŽným
spôs.obom porušila túto Zmluvu a nenapraúila
porušenie v primeranej dobe po prijatí písomného
oznámenia o porušení od objednávatela.

16.3 Prípadné ukončenie zmluw zo strany objednávatel'a
nemá vplyv na tie časti Služieb, ktore ui bolíposkýnuté
v súlade s touto Zmluvou pred jej ukončenĺm. V pŕípade
ukončenia tejto Zmluvy vsúladé s článkom ĺo'z ĺuoe
objednávateľ povinný zaplatiť spoločnosti Siemens za
Všetky tĺe časti SluŽieb, ktoré uŽ boli poskytnuté pred
ukončením Zmluvy. objednávateĺ'má nárok na náhiadu
prĺmeraných nákladov vynaloŽených nad rámec
Zmluvnej ceny V prípade, že bolo SluŽby boliposkytnuté treťou osobou. Aby sa p'ooislo
pochybnostiam, článok 1z sa uplatňuje v prípade
ukončenia Zmluvy. Právo na odstúpenió oo Zňtuvy
s účinkami zániku Zmluvy od jej uzafuorenia (ex tunc) já
vylÚčene.

neskor.ích dodatkov k tejto Zmluve, budú predloŽené
Medzinárodnému arbitráŽnemu súdu Meázinárodnei
obchodnej komory a budú s konečnou platnostbu
vyrovnané v súlade s Pravidlami rozhodcovského
k'9ľ,liu^ Medzinérodnej obchodnej komory (d'alej len
''lcc")' Ak je celková hodnota predmetu spôru, vratane
!"dľty moŽných protinárokov odporcu nĺŽšia ako
1 000 000 eur, panel bude tvorit' jeden rozhodca a akje celková hodnota predmetu spóru .| 000 000 alebJ
Viac, panel bude zloženáz troch iozhodcov. Ak ie oanel
zložený z troch rozhodcov, kaŽdá zo zmluvnýóh'strán
vymenuje jedného rozhodcu na potvrdenie žo stranv
lCC. Títo dvaja rozhodcovia sa dohodnÚ na treťoň
rozhodcovi V lehote 30 dní po svojom Vymenovaní. Ak
sa týmto dvom rozhodcom nepodárí dosiahnuť dohodu
o tretbm rozhodcovi v tridsaťdňovej lehote, lCC zvolí
a vymenuje tretieho rozhodcu.

Sídlom rozhodcovského konania bude Bratĺslava,Slovenská republika. Jazykom pouŽitým
v rozhodcovskom konaní bude slovenčin a. Príkaz' nauýrobu alebo zverejnenie dokumentov budÚ
obmedzené ĺen na tie dokumenty, na ktoré sa kaŽdá zo
zmluvných strán uýslovne odvoláva Vo svojich
podaniach.

Na- Žiadosť jednej zo zmluvných strán narĺadi
rozhodcovská komisia nárokujúcéj zmluvnej strane
alebo 

'odporcovi, 
aby poskytol zábezpeku ná právne

a d'alšie náklady protistrany v súvislosti s týmto
nárokom alebo nárokom odporcu vo forme banŕovei
záruky alebo akýmkolVek iným spôsobom a za takých
podmienok, aké rozhodcovská komĺsia uzná za
vhodné.

Predpĺsy o kontrole vý1vozu

Ak objednávatel' prevádza práce tvoriace súčasť
SluŽieb (hardvér a/alebo softvér a/aĺebo technolóäiu
a tieŽ- aj zodpovedajúcu dokumentáciu a/alebo prňe
a sluŽby bez ohl'adu na spôsob dodania, a/alebovrátane všetkých druhov technickei oodoorv)
realizované spoločnosťou Siemens na iretil osoo,í
kdekoľvek na svete, je objednávatel'povinný dodžať
Všetky platne vnútroštátne a medzinárodné' predpisy
o kontrole v!1vozu a ďalšieho v\ivozu (re-exoortui' ý
kaŽdom prípade je objednávatól' povinný oäĺr:iávaľ
predpisy . Slovenskej republiky, Europskej únie
a Spojených štátov amerických o kontrole rnjvózu 1re-
exportu).

Ak bude nutné vykonať kontrolu uivozu. ie
objednáVatel' povinný na vllzvu spoločnosĺi Siemeňs
9|amz]t9 poskytnút' spoločnosti Siemens všetky
ĺnformácie týkajúce sa príslušneho koncovéhó
zákazníka, miesta určenia a zamýšľaného účelu prác
tvoriacich súčast' SluŽieb poskytnutých spoločnosťou
siemens, atiež a1 o všetkých existujúcich v1ivozných
obmedzeniach.

17.3

17.4

'16.4

16.5

't7

'17.',|

17.2

í8.

18.1

Bez ohľadu na akékol'vek ďalšie práva, ktoré môŽe mať
spoločnosť 

^siemens podľa tejto Zmluvy, môŽe
spoločnosť Siemens ukončiť túto Žmluvu:
a) ak sa objednávatel' dostane pod priamu alebo

nepriamu kontrolu konkurenčnej firmy spoločnosti
Siemens, alebo

b) ak objednávateľ záVaŽným spôsobom porušil túto
Zmluv-u a nenapravil porušenie v primeranej lehotepo iníormovaní zo strany spoločnosti sÍemens
alebo mešká s Úhradou platby' alebo poskýnutím
ktorejkolVek z platobných zábezpek požadovanÝch
podl'a tejto Zmluvy dlhšie ako 60 dní, alebo '

c) ak Zmluva bola pozastavená dlhšie ako 60 dní.

V prípade ukončenia Zmluvy zo strany spoločnosti
9uľ9n9 má spoločnosť Siemens právoi aoy jej
objednávatel' zaplatil Zmluvnú cenu po oopoéĺtáňi
ušetrených rnýdavkov alebo výdavkov, ktoré nerznikli
a všetky dodatočné náklady a rn/davky, ktoré vznikli
spoločnosti Siemens v dôsledku toňto ukončenia
Zmluvy.

Riešenie sporov' rozhodné právo

Táto Zmluva a akékofuek spory alebo nárokv z nei
vypl1ivajúce alebo sÚvisiace s ňou, ale-bo j"i
predmetom či znenÍm (vrátane mimozmluvnýcn sporäŕ
alebo .nárokov) sa budú riadiť a vyklaáat' podl'a
hmotného práva Slovenskej republiký, svýúéením
ustanovení umoŽňujúcich vol'bu práva. Dohovor oSN
o zmluvách o medzinárodnej kÚpe tovaru sa
neuplatňuje.

Všetky 
.spory ' vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo

vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou, j 
vrátane

moŽných otázok ýkajúcich sa ukončenia Zmluvy alebo

objednáVatel'odškodní spoločnosť Siemens a zbavÍ iu
zodpovednosti za akékolVek nároky, konania, Žalobý,
pokuty, straty, náklady a škody r,rzniknute z alebí
v sÚvĺslosti s akýmkolVek poiušením predpisov
o kontrole ujvozu objednáVatelbm a objednávatél'
nahradí spoločnosti siemens Všetkv stratv a vÝdavkv
z nich vyplývajúce, pokial' takéto nádodžánie ilenolá
spôsobené zavinením zo strany objednávatel'a. Toto
ustanovenie neznamená zmenu v súvislosti so
zákonným dÔkazným bremenom.

18.2

18.3

Siemens s.r.o.
Bratislava
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SIEMENS
í9.

19. í

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

í9.8

Siemens s.r.o.
Bratislava

Rôzne

Nĺč z toho, čo je uvedené v tejto zmluve, sa nepovažujeza vznik pracovného \rzt'ahu medzi spoločnosťou
siemens a objednávateľom alebo ktonýmkoľvek z ich
pracovníkov alebo dodávatelbv

objednávateľ nie je opravnený VydáVať pokyny
zamestnancom_ spoločnosti Siémens. spolbenosľ
Siemens si môŽe volhe zvoliť a prideliť piä"-áunĺxou
yr".9ny9h n'a poskytnutie SluŽieb. spoloendsľ ši"m"ň"jediná hradí všetky náhrady a sociálne wnoov woiicn
zamestnancov.

!ľd:!!9.'t sľmens.nie je povinná plniť túto Zmluvu,
aK 

. 
posĺ(ytnutiu tohto plnenia bránia obmedzeni

VyplyvaJuce zvnútroštátnych alebo medzinárodnÝch
obchodných a colných právnych p*dpÉ";-;Éň;
oo,medzenia VyplývajÚce z akýchkolVek embáro, alebo
lnych sankcií. Spoločnosť Siemens nie je ďaleióovinná
plniť túto zmluvu, ak by bola spomnosŕ sĹňÉí. ;ä;
nleKtorá z jej pridružených spoločností vystavená alebonepnaznivo ovplyvnená škodlirrrými opatreniami'pokutami, stratou uj'hod, alebo ;ký'koiňŕ Ň;Konanim alebo nekonaním vlády, štátných alebo inŕchverejných úradov vrátane a-loýchkoĺvek 

".oiär.i.'konajúcich v ich mene (alebo šúvisiaci' ľ'ióib-áň:i
alebo 

. 'ak ktoýkofuek zo zhotoviteľov alebäsubdodávatelbv odmietne dodávku ;;"uníý;ň
dôvodov'

Ak bude niektoré z ustanovení tejto Zmluvy zakázanealebo označené za neplatné, áleoo 
";'ffi;ň"ľ";suoom' alebo komisiou príslušnej pôsobnošti, nebude

tomaľ vplyv na platnosť, alebo vymožiteľnosť iiadnehoiného ustanovenia' Zmluvné .tr"nv 
- 

ňnáio=iiJprimerané Úsilie s cieľom nahradiť tateľló ustä'nouen-iJ
zákonným, plalným alebo vymoŽiteľný' ust;;o;;;i;
s rovnakým alebo podobným vtlnamom.

KaŽde doplnenie, zmena alebo dodatok k tejto Zmluvesa musí vypracovať v písomnej pooooe 'vo ioňe
1_:9ľ19] d"|'"dy. podpísanej oprávneným i zástupcam i
oolovoch zmluVných strán.

Pokiaľ niektora zo zmluvných strán uplatní zákonom
alebo touto Zmluvou upravené právo, oprávnenie alebóopravný prostriedok oneskoiene aläbo poŕiai 

-ň;
neuplatní vôbec, dané právo, oprávnenie alebo ooi"unvprostnedok ým nebudú dotknuté ani poškodene, a totó
oneskorenie' či.neuplatnenie nebudé povaŽó";"é';;
Vzaa.nje sa daneho práva, oprávnenia aiebo opravneho
prostriedku.

Tá1o Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzizmluvnymi stranami a nahradzuje a ruší všetkvpredchádzajúce písomné aj ústne'aonáov. orĺsiua'lzgruky, garancie, vyhlásenia a dohody ň;ä-.i"í:
suvlslace s jej predmetom. Každá zo zmluvných stránpotvrdzuje, Že pri uzavretí tejto Zmluvy ." né.poÍäň"
na žiadne fu rdenie, vyhlásenie, záruku' ani qil ;;ili;i
uz poskytnuté neúmyselne alebo z nedbanliúosti). kto}j
nle .1e uv_edená V tejto Zmluve, a nebude oprávnená
V-teJto sÚvislosti použiť žiaden opravný prostriedok'
Každá zo zmluvných strán súhlasí s ty., zl' šiň"oujä
uplatnovať nárok V súvislosti s neúmyselne alebo
z nedbanliv'osti poskytnutým nesprávnym tvioenĺm-ňä
zaKlade akéhokofuek vyhlásenia v tejto Zmluve.

originál .tejto Zmluvy bol vyhotovený vslovenskom
JazyKu. Ál( je táto Zmluva preložená do iného iazvka.
slovenskom znenie má v každom prípade prednôsť.

V Bratislave,'1.7.2019.
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