OBCHODNÉ PODMIENKY SKUPINY SSE HOLDING
Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách skupiny SSE
Holding – Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa

I.

Všeobecné ustanovenia

1.1

Tieto „Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre
dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách
spoločností skupiny SSE Holding“ (ďalej len „Obchodné podmienky“) určujú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
pre dodávku prác, tovarov alebo služieb (ďalej len „Zmluva“),
vykonávaných dodávateľom pre uvedené spoločnosti na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách spoločností skupiny SSE Holding.

1.2

1.3

ktoré spočíva v zhotovení diela, dodávkach tovarov,
prác alebo služieb, pričom podľa povahy plnenia sa
Dodávateľom rozumie aj predávajúci v prípade uzatvorenia kúpnej Zmluvy (ďalej aj „dodávateľská činnosť“). Pojmom Dodávateľ sa označuje aj zhotoviteľ,
subdodávateľ, poskytovateľ, predávajúci, samostatne
zárobkovo činná osoba (ďalej len SZČO);

Tieto „Obchodné podmienky“ určujú časť obsahu zmluvy/objednávky, sú jej prílohou a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť
a Dodávateľ podpisom zmluvy/objednávky potvrdzuje, že bol
s obsahom „Obchodných podmienok“ oboznámený a súhlasí
s nimi.
Na účely „Obchodných podmienok“ majú použité označenia
nasledovný význam:
a)
-

-

-

-

-

-

-

-

Objednávateľ – ktorákoľvek zo spoločností skupiny
SSE Holding, ktorá ako zmluvná strana používa „Obchodné podmienky“ ako súčasť obchodných zmlúv,
pričom podľa povahy plnenia Zmluvy sa Objednávateľom rozumie aj kupujúci v prípade uzatvorenia kúpnej Zmluvy;

c)

Dodávateľ – zmluvná strana poskytujúca na základe
obchodných zmlúv plnenie pre skupinu SSE Holding,
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Kontaktná osoba – osoba, ktorá je v Zmluve určená
ako zástupca vo veciach technických alebo kontaktná,
zodpovedná osoba a zastupuje Objednávateľa v zmysle platných interných predpisov;

e)

Zmluva – obchodná zmluva uzatváraná medzi Objednávateľom a Dodávateľom na zhotovenie diela, dodávku prác, tovarov alebo služieb (zmluva o dielo,
kúpna zmluva, mandátna zmluva a pod.), Zmluvou sa
rozumie aj potvrdená objednávka na zhotovenie diela,
dodávku prác, tovarov alebo služieb.

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len
BOZP), ochranu pred požiarmi (ďalej len OPP) a ochranu životného
prostredia (ďalej len OŽP) sú rovnaké pre zamestnancov skupiny
SSE Holding, ako aj pre zamestnancov Dodávateľov a ich dodržiavanie vyžadujeme z dôvodu prevencie a eliminácie vzniku nebezpečných udalostí a úrazov.

Označenie skupina SSE Holding – znamená ktorúkoľvek zo spoločností:
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,
so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:
36 403 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10328/L,
Stredoslovenská energetika, a. s.,
so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:
51 865 467, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L,
Elektroenergetické montáže, s.r.o.,
so sídlom Pri Rajčianke 2926/10, 010 47 Žilina, IČO:
36 412 767 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68203/L,
SSE – Metrológia, s.r.o.,
so sídlom Škultétyho 76, 010 01 Žilina, IČO: 36
411 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 14165/L,
Stredoslovenská energetika – Project Development, s.r.o.,
so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:
44 225 733, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 20743/L,
SSE-Solar, s.r.o.,
so
sídlom
Pri
Rajčianke
8591/4B,
010 47 Žilina, IČO: 45 506 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,
vložka č. 52696/L,
SSE – MVE, s.r.o.,
so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:
51 865 599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 70582/L,
SPV100, s. r. o.,
so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 46 694 463, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 65632/L,

b)

d)

II.

Povinnosti Dodávateľa

2.1

Dodržiavanie právnych predpisov a interných predpisov

Dodávateľ je povinný dodržiavať pri vykonávaní dohodnutých prác
a služieb všetky príslušné predpisy a technologické postupy prác
a služieb, bezpečné pracovné postupy prác a služieb, platné právne
predpisy. Rovnako je povinný dodržiavať aj všetky interné predpisy
BOZP, OPP a OŽP platné v skupine SSE Holding, s ktorými bol
oboznámený.
Vykonanie dohodnutých prác a služieb je Dodávateľ povinný realizovať plne v súlade so zákonným oprávnením (odbornou spôsobilosťou) tak Dodávateľa, obchodnej spoločnosti, ako aj jeho jednotlivých zamestnancov a dodávateľov. Dodávateľ nesmie poveriť svojich zamestnancov ani zamestnancov svojich dodávateľov prácou,
na ktorú nie sú spôsobilí a/alebo nemajú príslušné oprávnenia stanovené platnou legislatívou SR.
Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť svojich
zamestnancov, školenie (poučenie) z predpisov o BOZP, o ochrane
pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre plnenie
Zmluvy na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa. Dodávateľ súhlasí s kontrolou platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov, kedykoľvek v priebehu realizácie predmetu Zmluvy.
Dodávateľ musí priebeh prác prispôsobiť aktuálnym podmienkam
miesta výkonu prác a prístupových ciest Objednávateľa tak, aby realizácia diela zodpovedala predpisom o BOZP, OPP a OŽP. Dodávateľ je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa platnej
legislatívy, najmä používať bezpečnostné pásy (celou posádkou vo
všetkých mobilných zariadeniach, ktoré sú nimi vybavené), dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, riadiť sa vodorovným a zvislým
dopravným značením. Prepravovaný materiál musí byť riadne zabezpečený proti pohybu. Je zakázané používať komunikácie a priľahlé miesta na skladovanie materiálov, ak to nebolo vopred písomne dohodnuté s Objednávateľom.
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Dodávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, OPP
a OŽP pomocou kontrol vykonávaných vedúcimi zamestnancami
Dodávateľa počas vykonávania prác. O vykonaní týchto kontrol je
Dodávateľ povinný viesť záznamy, ktoré na požiadanie predloží Objednávateľovi.
2.2

zabezpečiť oboznámenie o BOZP, OPP a OŽP u všetkých svojich
zamestnancov a subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce,
služby, prípadne dodávať tovary podľa uzavretej zmluvy alebo objednávky, a to v rozsahu a v súlade s poučením, ktoré sám absolvoval.
Platnosť preškolenia je dva roky a preškolení Dodávatelia sú povinní pred uplynutím tejto lehoty opakovane sa zúčastniť vstupného
školenia na BOZP.

Požiadavky pred začatím prác

Pred začatím realizovania zmluvných výkonov je Dodávateľ povinný
písomne požiadať o povolenie vstupu a predložiť menný zoznam
zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosti v zmysle zmluvy/objednávky. V prípade zmien (zvýšenia počtu, výmena zamestnancov
a pod.) je Dodávateľ povinný menné zoznamy bezodkladne aktualizovať a o zmenách informovať Kontaktnú osobu Objednávateľa
a vedúceho pracoviska, kde budú zmluvné výkony realizované.
V prípade potreby vybavenia vjazdu pre vozidlá Dodávateľ písomne
požiada o povolenie vjazdu a predloží zoznam vozidiel s uvedením
typu a evidenčného čísla vozidla.

Dodávateľ je povinný zúčastniť sa preškolenia aj priamo na pracovisku, prevádzke, kde sa realizuje dodávateľská činnosť, ktoré vykoná vedúci pracoviska alebo poverený zamestnanec správy majetku. Obsahom je oboznámenie s miestnymi podmienkami v oblasti
BOZP, OPP, OŽP a predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko (napr. MPP, podmienky zaistenia pracoviska pre práce na
elektrických inštaláciách, bezpečnostné značenie, OOPP, zákazy,
nebezpečné priestory, zvláštny režim prác, požiarne poplachové
smernice a evakuačné plány, hasiace prístroje, manipulácia a triedenie odpadu).

Dodávateľ je povinný vyplniť a predložiť:
•

•

•
•

•

2.3

2.4
F-K2018-0012-KSM-03Informačný list o dodávateľovi
a pri zmene údajov ho aktualizovať. Vyplnený informačný list vyplní Dodávateľ za seba, ako aj za svojich
subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na zmluvne
dohodnutej činnosti. Informácie je nutné aktualizovať
pri každej zmene subdodávateľa a doručiť ich vedúcemu pracoviska. Informačný list spolu so zoznamom
všetkých zamestnancov Dodávateľa, ktorí budú vykonávať zmluvne dohodnuté činnosti na konkrétnom
pracovisku alebo stavenisku,

Dodávateľ je povinný pred každým vstupom do prevádzky Objednávateľa nahlásiť kontaktnej osobe alebo zodpovednému zamestnancovi Objednávateľa (napr. vedúcemu prevádzky, pracoviska,
skupiny) svoju prítomnosť a predložiť aktuálny menný zoznam zamestnancov, ktorí tam budú vykonávať zmluvnú činnosť na formulári F-K-2018-0012-KSM-10 Povolenie vstupu do priestorovskupiny
SSE Holding pre dodávateľskú firmu..
Určený vedúci zamestnanec Dodávateľa musí byť neustále informovaný o mieste pohybu svojich zamestnancov a subdodávateľov.
V prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov (dovoz
betónu, dovoz materiálu a pod.) je vedúci pracoviska alebo stavbyvedúci zodpovedný za preukázateľné oboznámenie týchto Dodávateľov s rizikami na pracovisku, stavenisku, s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku a s podmienkami výkonu ich činnosti.

F-K-2018-0012-KSM-07Kontrolný zoznam nebezpečných látok, ak ich bude pri svojej činnosti používať,
a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania.
V prípade požiadavky musí predložiť Kartu bezpečnostných údajov k používanej látke,
F-K-2018-0012-KSM-10 Povolenie vstupu do priestorov skupiny SSE Holding pre dodávateľskú firmu a pri
zmene údajov ho aktualizovať. Povolenie na vstup vyplní dodávateľ za seba ako aj za svojich subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na zmluvne dohodnutej
činnosti. Informácie je nutné aktualizovať pri každej
zmene v zozname svojich zamestnancov aj zamestnancov subdodávateľa a doručiť ich na Krízový manažment príslušnej spoločnosti.

2.5

Dodávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu prác vybaví svojich zamestnancov všetkými potrebnými OOPP zodpovedajúcimi ich ohrozeniu na základe hodnotenia rizík pre výkon činnosti uvedenej
v predmete Zmluvy, zaistí ich používanie (aj v prípade subdodávateľa a SZČO) a zabezpečí viditeľné označenie zamestnancov logom alebo názvom firmy.
V skupine SSE Holding je možné ako prostriedok individuálnej
ochrany proti pádu používať výhradne iba prostriedky osobného zabezpečenia s bezpečnostným postrojom. Dodávateľ a jeho zamestnanci, prípadne subdodávatelia, sa zaväzujú byť pri práci alebo pohybe vo výške od 1,5 m a vyššie neustále zabezpečení proti pádu
a taktiež používať prilbu. Povinnosť používať ochranné prilby je aj
pri práci na elektrických zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách určených Objednávateľom (najmä v priestoroch elektrických
staníc VN, VVN).

Školenie

Dodávateľ je povinný zúčastniť sa vstupného školenia dodávateľov
na BOZP ešte pred začatím vykonávania zmluvných činností. Na
školenie predloží aktuálne vyplnené formuláre: F-K-2018-0012KSM-03 Informačný list o dodávateľovi, K-2018-0012-KSM-07Kontrolný zoznam nebezpečných látok, ktoré bude používať v skupine
SSE Holding a F-K-2018-0012-KSM-10 Povolenie vstupu do priestorov skupiny SSE Holding pre dodávateľskú firmu.

2.6

Obsahom školenia sú všeobecné predpisy na zaistenie BOZP, OPP
a OŽP v skupine SSE Holding. Školenia sa musí zúčastniť zodpovedný zástupca Dodávateľa, ktorý je povinný preukázateľne
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Hodnotenie rizík a používanie Osobných ochranných
pracovných prostriedkov (OOPP)

Dodávateľ je povinný mať spracované hodnotenie rizík pre všetky
činnosti, ktoré bude vykonávať v skupine SSE Holding, spolu so
spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné opatrenia) a
zoznam poskytovaných OOPP na základe hodnotenia rizík.

písomný dokument hodnotenia rizík pre všetky činnosti, ktoré môžu ohroziť zamestnancov na spoločnom pracovisku v skupine SSE Holding, spolu so spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné
opatrenia).
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•

Dodávateľovi nebude umožnené vykonávať žiadnu prácu v priestoroch spoločnosti skupiny SSE Holding ani vo vonkajších objektoch
a stavbách, ak:

•

•
•

neabsolvoval vstupné školenie,
neabsolvoval poučenie na pracovisku, kde má vykonávať dohodnutú činnosť,
•
nemá vybavený vstup do priestorov spoločnosti skupiny SSE Holding zodpovednou osobou za realizačné
práce, ak sa takéto povolenie vyžaduje podľa interných predpisov spoločnosti skupiny SSE Holding,
•
nemá zoznam osôb na formulári F-K-2018-0012KSM-10 Povolenie vstupu do priestorov skupiny SSE
Holding pre dodávateľskú firmu nekorešponduje so
zoznamom osôb na reaizácii prác,
•
nemá pracovisko náležite zabezpečené a vybavené
v zmysle legislatívy.
Dôsledky a škody vyplývajúce omeškania alebo z prerušenia
prác z vyššie uvedených dôvodov znáša Dodávateľ.

•
•
•

•

2.6.1 Všeobecné povinnosti
Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie všetkých
platných právnych predpisov BOZP OPP a OŽP, príslušných predpisov a technologických postupov, bezpečných pracovných postupov platných v skupine SSE Holding pri vykonávaní dohodnutých
prác a služieb, za výkon svojich zamestnancov a subdodávateľov
v rozsahu, ako keby prácu vykonával sám.
Dodávateľ je povinný:
•
informovať Objednávateľa o všetkých známych rizikách, ktoré vyplývajú z jeho činností a ktoré môžu
ohroziť zamestnancov na pracoviskách Objednávateľa,
•
ak Dodávateľ spozoruje nebezpečenstvo, ktoré by
mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie alebo životy osôb
alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu
technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva, je povinný ihneď prerušiť prácu, oznámiť to neodkladne určenému zástupcovi Objednávateľa a podľa možností upozorniť všetky osoby, ktoré
by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené.
O prerušení prác musí byť vykonaný zápis,
•
pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci bude mať
k dispozícii na mieste výkonu prác alebo v jeho blízkosti svoju lekárničku,
•
dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických
nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok
na pracoviskách Objednávateľa. Zamestnanec Dodávateľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná
podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva Objednávateľ
oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či
nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných
látok alebo psychotropných látok,
•
vykázať z pracoviska zamestnanca, u ktorého bolo
pozitívnou skúškou zistené požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok,
•
dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku, udržiavať
vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje
náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi,
•
dodržiavať smernice a pokyny Objednávateľa pre oblasť ochrany jeho majetku,
•
zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať
sa
len
v určených priestoroch,
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zreteľne označovať pracoviská a zariadenia a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci
podľa osobitného predpisu,
vlastné mechanizmy prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzky schopnom
stave (vrátane predpísaných odborných prehliadok,
skúšok a kontrol),
používať prístroje, nástroje, zariadenia a stroje, ktoré
sú bezpečné a certifikované,
všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (kryty,
zábradlia) uviesť do pôvodného stavu,
bezodkladne oboznámiť Kontaktnú osobu Objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca Dodávateľa alebo inej osoby
konajúcej v mene Dodávateľa), ktorá sa stala na pracovisku Objednávateľa alebo v súvislosti s plnením
predmetu Zmluvy,
písomne určiť, kto a v akom rozsahu vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoločnom pracovisku, kde jeho
subdodávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy, sú
povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, ale aj o preventívnych
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.

2.6.2 Stavebné práce
Dodávateľ je povinný zabezpečiť plnenie úloh pri realizácii prác na
stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP minimálne v rozsahu požadovanom právnymi predpismi (Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných
činností).
Dodávateľ je pri vykonávaní stavebných prác povinný:
•

•

•

•
•
•
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spolupracovať s koordinátorom dokumentácie a koordinátorom bezpečnosti, ktorého určil Objednávateľ v
zmysle príslušných právnych predpisov, ak nie je
v Zmluve dohodnuté inak,
zohľadňovať usmernenia koordinátora bezpečnosti
a nezbavuje sa zodpovednosti za BOZP tým, že je zabezpečovaná koordinácia projektovej dokumentácie
a koordinácia bezpečnosti,
vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci pre každé stavenisko, kde je to požadované
právnymi predpismi, a jeho zapracovanie do projektovej dokumentácie, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak,
používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el.
energie, vody, určené Objednávateľom pri odovzdaní
staveniska,
uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na
mieste, ktoré písomne určil Objednávateľ pri odovzdaní staveniska,
viesť montážny denník alebo stavebný denník odo
dňa prevzatia pracoviska – staveniska (zariadenia),
do ktorého budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Denník musí mať očíslované
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•

strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku –
nesmie sa vytrhávať; povinnosť viesť stavebný denník
končí odovzdaním pracoviska (staveniska) Dodávateľom a prevzatím pracoviska (dodávky) Objednávateľom,
predkladať Objednávateľovi montážny, resp. stavebný
denník na záznam kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, resp. písomné vyjadrenie
stanoviska poverenému zástupcovi Objednávateľa
priebežne počas plnenia predmetu Zmluvy.

počas zníženej viditeľnosti (hmla, sneženie, hustý dážď a pod.)
a silného vetra.
2.7

Dodávateľ je povinný v prípade vzniku požiaru plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, príslušnému štátnemu orgánu a vznik tejto udalosti
oznámiť bezodkladne aj Objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.
Dodávateľ je povinný pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru dodržiavať podmienky v zmysle platnej legislatívy a pred začatím uvedených prác to oznámiť Kontaktnej osobe
Objednávateľa minimálne 3 dni pred ich vykonávaním.

2.6.3 Elektrické zariadenia a ochranné pásmo
Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti vonkajších elektrických zariadení NN/VN/VVN musí Dodávateľ oboznámiť všetkých
zamestnancov s nebezpečenstvom hroziacim od vonkajších elektrických zariadení.

Dodávateľ pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti pri činnostiach
so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom musí mať vyškolenú
protipožiarnu asistenčnú hliadku a k dispozícii dostatok svojich prostriedkov (napr. akcieschopných hasiacich prístrojov) pre likvidáciu
prípadného požiaru alebo zahorenia.

Dodávateľ, ktorý bude vykonávať práce v blízkosti ochranného
pásma elektrických zariadení NN/VN/VVN, pri ktorých môže dôjsť
k priblíženiu k elektrickým zariadeniam, je povinný oznámiť túto skutočnosť (činnosť) Objednávateľovi a vopred dohodnúť podmienky
výkonu prác a dodržiavať ním ustanovené pokyny.

Dodávateľ zabezpečí kontrolu pracoviska a priľahlých priestorov v
priebehu činnosti, pri jej prerušení a po skončení, po nevyhnutný
čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Pred vykonávaním činnosti v blízkosti alebo na elektrických zariadeniach VN a VVN, je Dodávateľ povinný zabezpečiť riadne prevzatie „B“ príkazu zodpovedným vedúcim práce, alebo dozorom, ktorý
má požadovanú odbornú spôsobilosť podľa §23 Vyhl. č. 508/2009
Z. z.

2.8

Kontrola Dodávateľov

Vedúci zamestnanci spoločností skupiny SSE Holding, Kontaktné
osoby (osoba zodpovedná za veci technické, stavebný dozor,
správca nehnuteľnosti), ako aj zamestnanci tímu BOZP, Stredoslovenská distribučná, a.s. – autorizovaní bezpečnostní technici a bezpečnostní technici, zamestnanci Krízového manažmentu a tímu Environment a koordinátor bezpečnosti majú právomoc kontrolovať
činnosti vykonávané dodávateľmi v skupine SSE Holding v oblasti
dodržiavania predpisov na úseku BOZP, OPP a OŽP. Majú právo
zastaviť práce v prípade, ak činnosti vykonávané Dodávateľom
v priestoroch a na pracoviskách spoločnosti skupiny SSE Holding
vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo (ohrozujú život a zdravie, prípadne môžu spôsobiť majetkové škody veľkého rozsahu)
a okamžite o tom informujú riaditeľa príslušnej divízie. Dôsledky a
škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša Dodávateľ.

Dodávateľ nesmie vykonávať práce na elektrických zariadeniach
NN, ktoré sú pod napätím. Na elektrickom zariadení NN môže vykonávať práce až po jeho vypnutí a zaistení pracoviska prevádzkovateľom tohto elektrického zariadenia.
S mechanizačnými prostriedkami, vysokými vozidlami, nákladmi
a strojmi je možné podchádzať pod elektrickým vedením, len ak sú
v prepravnej polohe a bude dodržaná bezpečná vzdialenosť od
elektrických vedení:
do 1 kV
od 1 kV do 110 kV
od 110 kV do 220 kV
od 220 kV do 400 kV

Ochrana pred požiarmi

min.1 m;
min. 3 m;
min. 4 m;
min. 5 m.

Zdvíhacie pracovné plošiny, ktoré sa používajú pri prácach v blízkosti menej ako 5 m k aktívnym nechráneným častiam pod napätím
s menovitými napätiami do 1 kV, musia byť vybavené na toto nominálne napätie (1 kV) izolovanými košmi.

Dodávateľ umožní vykonanie kontrol určenými zástupcami Objednávateľa v oblasti BOZP, OPP a OŽP. Rešpektuje výsledky čiastkových kontrol Objednávateľa a bez jeho súhlasu nesmie realizovať
nasledujúcu pracovnú operáciu v zmysle technologického postupu
prác.

Dodávateľ nesmie v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického
vedenia a pod vedením zriaďovať stavby a konštrukcie (okrem prípadov, ak je zriadenie stavby predmetom Zmluvy, objednávky),
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku,
prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo
ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky.

V prípade potreby môže Objednávateľ požiadať o vykonanie auditu
(porovnanie súladu s predpismi o BOZP, PO a OŽP) u Dodávateľa.
Audit bude vykonaný poverenými kompetentnými audítormi Objednávateľa. O výsledkoch z auditu bude Dodávateľ informovaný
a v prípade zistenia nedostatkov je povinný vykonať preventívne
a nápravné opatrenia.
Pravidelné kontroly na pracovisku musia byť vykonávané aj zástupcom Dodávateľa. Dodávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP pomocou kontrol vykonávaných vedúcimi
zamestnancami Dodávateľa počas vykonávania prác. O vykonaní
týchto kontrol je dodávateľ povinný viesť záznamy, ktoré na požiadanie predloží Objednávateľovi.

Dodávateľ nesmie v ochrannom pásme podzemného elektrického
vedenia a nad týmto vedením zriaďovať stavby, konštrukcie,
skládky a jazdiť osobitne ťažkým mechanizmom, vykonávať bez
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu.

2.9

Dodávateľ nesmie vykonávať práce v blízkosti ochranného pásma
elektrických zariadení VN/VVN/ZVN – najmä používanie žeriavov,
bagrov, vztyčovanie stĺpov, stožiarov a iných vysokých predmetov –
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Hodnotenie Dodávateľov

Vedúci zamestnanci Objednávateľa a poverení zamestnanci pracovísk, kde sa realizovala dodávateľská činnosť po prebratí
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•

vykonaných prác a ich ukončení, vykonajú hodnotenie Dodávateľa
a jeho subdodávateľov. Hodnotiť sa bude aj dodržiavanie požiadaviek BOZP, OPP a OŽP; dodržiavanie bezpečných pracovných postupov, používanie OOPP, v prípade zistenia nedostatkov reakcia
na ich odstránenie, počet nebezpečných udalostí a pracovných úrazov.

III.

•
•

Ochrana životného prostredia

•

Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie platnej legislatívy a požiadaviek Objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia
svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich subdodávateľov
podieľajúcich sa na prácach pre Objednávateľa.
Dodávateľ prehlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením Zmluvy, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného
prostredia (voda, pôda, ovzdušie, príroda a krajina) budú v súlade
s environmentálnymi predpismi SR a EÚ.
V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých a nebezpečných látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, jedovatých alebo zapáchajúcich plynov do ovzdušia) pri výkone činností alebo pri príprave činností, Dodávateľ je povinný:
•
•
•

•

•

•

mať spracované postupy na sanáciu ich úniku vlastnými určenými prostriedkami v súlade s vypracovaným havarijným postupom,
nakladať zo znečisťujúcimi látkami v zmysle požiadaviek zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách tak, aby nedošlo k ohrozeniu
a znečisteniu vôd a pôdy,
oznámiť Objednávateľovi druhy nebezpečných látok, ktoré
bude pri svojich činnostiach používať. K používaným nebezpečným látkam má Dodávateľ k dispozícii Kartu bezpečnostných údajov v zmysle zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach
uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh,
predchádzať mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality
vôd a v prípadoch, že Dodávateľ spôsobí ekologickú haváriu,
túto skutočnosť neodkladne hlásiť Objednávateľovi, a pri jej
odstraňovaní postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich prepisov v
súčinnosti s pokynmi Objednávateľa,
v prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou Dodávateľa vo svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú
lokalitu do pôvodného stavu,
nahlásiť Objednávateľovi spôsob úniku, o akú látku sa jedná
a jej množstvo.

•

Zhodnotenie alebo zneškodnenia odpadov zabezpečí Dodávateľ na
vlastné náklady, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak.
Zhromažďovanie vzniknutých odpadov a nebezpečných látok je povinný Dodávateľ vykonávať v priestoroch určených zodpovednou
osobou Objednávateľa tak, aby nedošlo k poškodeniu životného
prostredia a vzniku environmentálnej škody. Náklady za spôsobenie
environmentálnej škody počas výkonu prác znáša Dodávateľ.
V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene a na svoje
náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne
odstrániť všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú
lokalitu do pôvodného stavu.

IV.

Dodávateľ je povinný separovať vzniknuté odpady a nakladať s nimi
v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o odpadoch) a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto
zákonu

•

triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov v
zmysle Katalógu odpadov a zároveň zabezpečiť odpady pred
ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, najmä ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo
k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia,
evidovať množstvo, druh odpadu a spôsob nakladania s odpadom, spolu s vyplnenými evidenčnými listami odpadu,
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Povinnosti Objednávateľa

Objednávateľ zabezpečí pre Dodávateľa pred vstupom do priestorov a na pracoviská Objednávateľa poučenie všetkých jeho zamestnancov o BOZP, OPP a OŽP a o zvláštnej povahe a stave elektrických zariadení, na ktorých alebo v blízkosti ktorých bude Dodávateľ
pracovať. Objednávateľ preukázateľne oboznámi Dodávateľa s internými predpismi Objednávateľa z oblasti BOZP a OPP, ktoré sa
týkajú predmetu Zmluvy. Zápis o poučení tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisu o odovzdaní a prevzatí pracoviska.
Objednávateľ určí Dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní pracoviska
– staveniska a zaznamená do zápisu o odovzdaní pracoviska – staveniska:

Dodávateľ je povinný zabezpečiť najmä :
•

zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých odpadov,
ktoré vznikli pri plnení Zmluvy, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
pri vzniku nebezpečného odpadu (NO) tento písomne nahlásiť
Objednávateľovi a pri zneškodnení postupovať v súlade s pokynmi Objednávateľa,
odovzdať ostatné odpady (vrátane druhotných surovín) len
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch. Dodávateľ je zodpovedný za riadne vyplnenie vážneho lístku (dokladu z odovzdaných odpadov). Vážny lístok
(doklad z odovzdaných odpadov) okrem štandardných údajov
musí obsahovať: uvedenie Objednávateľa ako pôvodcu odpadu, názov stavby, miesto stavby a názov Dodávateľa. Čitateľnú fotokópiu riadne vyplneného dokladu o odovzdaných
druhotných surovinách (vážny lístok) je Dodávateľ povinný doručiť najneskôr do 2 pracovných dní od ich odovzdania osobe
oprávnenej nakladať s odpadom manažérovi realizácie Objednávateľa a zároveň ju poslať na emailovú adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednávateľ mohol riadne a včas vystaviť podklad k fakturácií a plniť povinnosti uložené Zákonom o
odpadoch. Originál vážneho lístku je Dodávateľ povinný odovzdať manažérovi realizácie Objednávateľa najneskôr pri odovzdaní predmetu Zmluvy. Výnosy za druhotné suroviny sú príjmom Objednávateľa,
poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu, najmä odovzdať včas všetky
doklady a informácie potrebné pre včasné a riadne splnenie
povinností Objednávateľa ako pôvodcu odpadu v zmysle Zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov.

•
•
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vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov na pracoviskách a v priestoroch SSE Holding,
miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej
vody, zdroj el. energie – v prípade potreby podmienky
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pripojenia samostatným staveniskovým rozvádzačom,
sociálne priestory,
skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to
prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové podmienky),
podmienky zabezpečenia OPP, poskytovania prvej
pomoci, rozmiestnenie lekárničiek.

•
•
•

c)

d)
e)

Objednávateľ zabezpečí vypnutie a následné zabezpečenie pracoviska skratovacími súpravami, ak si to povaha práce bude vyžadovať.

V.

Benefity a sankcie – porušenie povinností

5.1

Benefity

f)

Benefity – na základe výsledkov hodnotenia dodávateľskej činnosti
po prebratí vykonaných prác a služieb sa umožní najlepším Dodávateľom po písomnom schválení príslušnou spoločnosťou skupiny
SSE Holding na ich internetovej stránke uviesť referencie od spoločnosti skupiny SSE Holding a na internetovej stránke spoločnosti
skupiny SSE Holding budú uvedení ako Dodávatelia, ktorí dodržiavajú zásady BOZP, OPP a OŽP.
5.2

g)

Porušenie povinností Dodávateľa podľa bodu a), b), e), f) a g) vyššie
sa považuje za podstatné porušenie jeho povinností podľa týchto
Obchodných podmienok, ktoré oprávňuje Objednávateľa odstúpiť
od Zmluvy aj v prípade, že nejde o opakované porušenie povinností. Inak sa za podstatné porušenie povinností považuje opakované porušenie povinnosti a v dôsledku opakovaného porušenia
povinnosti má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

Porušenie povinností – sankcie

Sankcie – v prípade porušenia a nedodržania podmienok, ktoré sú
stanovené v tomto dokumente sa táto skutočnosť bude považovať
za porušenie Zmluvy a Objednávateľ si môže u Dodávateľa uplatniť
dohodnutú zmluvnú pokutu.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa,
a to ani čiastočne, na náhradu škody.

V prípade použitia subdodávateľov je Dodávateľ povinný zabezpečiť, že subdodávateľ bude dodržiavať všetky povinnosti Dodávateľa
podľa Zmluvy a Obchodných podmienok. Každé porušenie povinností zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok subdodávateľom
Dodávateľa sa považuje za porušenie povinností Dodávateľa.

Ak konanie Dodávateľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu
Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP
a OŽP, a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty/sankie zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, odškodní Dodávateľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty/sankcie.

Za každé jednotlivé porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých článkov Obchodných podmienok Dodávateľom alebo zamestnancami Dodávateľa, má Objednávateľ právo požadovať a Dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu 100 eur.

V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo
strany Dodávateľa, je Dodávateľ povinný uhradiť všetky škody spôsobené neenvironmentálnym správaním.

Objednávateľ môže podľa vlastného uváženia so zreteľom na okolnosti prípadu zamietnuť vykonávanie činností pre jednotlivých zamestnancov Dodávateľa, ktorí porušili povinnosti vyplývajúce z Obchodných podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií, ktoré boli objednávateľovi
uložené z dôvodu, že Dodávateľ nesplnil riadne a včas povinnosti
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto Obchodných podmienok a/alebo Zmluvy.

Pri opakovanom porušení povinností rovnakého druhu alebo viacerými osobami sa takéto konania budú považovať za podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Objednávateľa od zmluvy odstúpiť
a zároveň sa zmluvná pokuta zvyšuje na dvojnásobok sumy pre jednotlivé porušenie.

Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek zmluvnú pokutu, na ktorú
má voči Dodávateľovi podľa týchto Obchodných podmienok alebo
Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Dodávateľa voči Objednávateľovi
vzniknutých mu na základe Zmluvy, a to bez ohľadu na skutočnosť,
či sú pohľadávky Dodávateľa splatné alebo nesplatné.

Ak zamestnanec Dodávateľa odcudzí majetok Objednávateľa, bude
mu trvale zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská Objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie orgánom
činným v trestnom konaní. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa
na náhradu škody a úhradu zmluvnej pokuty.
Ďalšie sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z Obchodných
podmienok:
a)
b)

VI.
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Osobitné ustanovenia o zákaze nelegálneho zamestnávania

Dodávateľ prehlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy nie je evidovaný v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili
zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce a/alebo neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania a
tiež prehlasuje, že počas plnenia Zmluvy sa zaväzuje plniť všetky
povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak,
aby neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje

poškodenie alebo odcudzenie majetku Objednávateľa –
zmluvná pokuta 1000,- eur,
požitie alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní predmetu činností

www.sse.sk

Zmluvy na pracovisku a v priestoroch Objednávateľa –
zmluvná pokuta 500,- eur,
nesprávne parkovanie, porušovanie dopravného značenia a nerešpektovanie zásad pohybu vozidiel v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa – zmluvná pokuta
25,- eur,
nevrátenie vydaných vstupných preukazov, ak boli vydané – zmluvná pokuta 50,- eur za každý preukaz,
za nedodržanie príslušných právnych predpisov, technologických postupov, bezpečných pracovných postupov
skupiny SSE Holding, platných technických noriem, projektovej dokumentácie, následkom ktorých sa v súvislosti
s plnením predmetu Zmluvy stal pracovný úraz – zmluvná
pokuta 100% z hodnoty samostatne vystavenej objednávky alebo zmluvnej ceny,
vykonávanie prác osobami, ktoré nie sú uvedené na formulári F-K-2018-0012-KSM-10 Povolenie vstupu do
priestorv skupiny SSE Holding pre dodávateľskú firmu:
100 eur za každú takúto osobu,
nepoužívanie požadovaných OOPP vzhľadom na riziká
pri výkone konkrétnych prác – zmluvná pokuta 200,- eur
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OBCHODNÉ PODMIENKY SKUPINY SSE HOLDING
Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách skupiny SSE
Holding – Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa

zákon č. 82/2015 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi
vznikla, vrátane sankcií a pokút, ktoré boli Objednávateľovi uložené
z dôvodu, že Dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
V prípade, ak sa vyhlásenie Dodávateľa ukáže ako nepravdivé je
Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z
celkovej ceny predmetu Zmluvy, resp. 5% z celkovej ceny zaplatených plnení, ak ide o rámcovú zmluvu. Uplatnením zmluvnej pokuty
nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený neprijať prácu alebo službu, ktorú Dodávateľ dodáva alebo poskytuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva. V prípade, ak sa preukáže, že Dodávateľ dodáva alebo poskytuje prácu alebo službu prostredníctvom fyzickej
osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, alebo Dodávateľ na požiadanie
Objednávateľa neposkytne Objednávateľovi bezodkladne doklady a
osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých Objednávateľovi dodáva prácu alebo poskytuje službu, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a v takom prípade je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

5.
V prípade ak daňový úrad vráti Objednávateľovi ako ručiteľovi sumu zaplatenej dane alebo jej časť, z dôvodu, že sumu dane
uhradil aj Dodávateľ, Objednávateľ sumu v časti prevyšujúcej pohľadávku Objednávateľa vráti Dodávateľovi
6.
Ak Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť použiť na úhradu Dodávateľom nezaplatenej dani zadržanú čiastku
alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu môcť čiastku vo výške nezaplatenej dane zadržať vzniká Objednávateľovi pohľadávka voči Dodávateľovi vo výške úhrady nezaplatenej dane. Objednávateľ je
oprávnený jednostranne započítať túto pohľadávku voči akejkoľvek,
aj nesplatnej pohľadávke Dodávateľa voči Objednávateľovi.
Objednávateľ je oprávnený namiesto postupu podľa bodov 1 – 6
tohto článku Obchodných podmienok uplatniť v prípade, ak nastanú
okolnosti, za ktorých bude Objednávateľ ručiteľom za DPH, ktorú je
povinný platiť Dodávateľ v zmysle § 69b zákona o DPH uplatniť postup podľa tohto bodu Obchodných podmienok. Pre vylúčenie pochybností, možnosť voľby postupu patrí Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený uhradiť platbu DPH k cene predmetu Zmluvy dopočítanú v súlade so zákonom o DPH účinnom v čase dodania predmetu Zmluvy, vo výške uvedenej na faktúre, v lehote splatnosti,
priamo na osobný účet daňovníka, pridelený Finančným riaditeľstvom SR. Za týmto účelom Dodávateľ uvedie Objednávateľovi
údaje o svojom osobnom účte daňovníka, ktorý je povinný označiť
správne podľa vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej „vyhláška“). Správne označená platba
dane bude v štruktúre: 500240 (predčíslie účtu) + osobný účet daňovníka /8180, VS 1100+zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla. Za správne označenie platby zodpovedá Dodávateľ. V prípade ak Dodávateľ poskytne Objednávateľovi nesprávne
údaje pre platbu DPH znáša riziko vzniku nedoplatku po lehote
splatnosti. Pre vylúčenie pochybností, úhradou platby DPH k cene
predmetu Zmluvy priamo na osobný účet daňovníka sa má za to, že
bola uhradená priamo Dodávateľovi a Objednávateľ sa vo vzťahu k
Dodávateľovi nedostáva do omeškania a Dodávateľovi nevzniká
voči Objednávateľovi žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie,
úroky ani náhradu škody.

VII. Osobitné ustanovenia k ručeniu za DPH

1.
Dodávateľ, ktorý je platiteľom dane v zmysle zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy
u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2. zákona o DPH a/alebo
nie je zverejnený v príslušnom zozname platiteľov dane z pridanej
hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z
pridanej hodnoty vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle §
69 ods. 15 zákona o DPH.
2.
V prípade, ak kedykoľvek počas platnosti Zmluvy nastanú
u Dodávateľa dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2 zákona o DPH a/alebo
bude dodávateľ zverejnený v príslušnom zozname platiteľov dane z
pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie
vedenom Finančným riaditeľstvom SR sa Dodávateľ zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti
písomne oznámiť vznik tejto skutočnosti Objednávateľovi. V prípade, ak Dodávateľ v stanovenej lehote neoznámi Objednávateľovi
vznik tejto skutočnosti, je Objednávateľ oprávnený požadovať od
Dodávateľa zmluvnú pokutu až do výšky 10 % z poslednej fakturovanej čiastky. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.

VIII. Záverečné ustanovenia
V prípade vzniku rozporu medzi znením Zmluvy a Obchodnými podmienkami má prednosť znenie Zmluvy.
V prípade rozporu medzi znením a úpravou v týchto Obchodných
podmienkach a v príslušných Osobitných obchodných podmienkach má prednosť znenie Osobitných obchodných podmienok.
Tieto „Obchodné podmienky“ sú platné a účinné dňom 01. 05. 2021.

3.
V prípade, že nastanú okolnosti, za ktorých bude Objednávateľ ručiteľom za DPH, ktorú je povinný platiť Dodávateľ v
zmysle § 69b zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený zadržať
ako zábezpeku na svoje nároky voči Dodávateľovi vzniknuté z dôvodu ručenia za daň sumu dane z pridanej hodnoty, ktorú je ako
ručiteľ za daň povinný uhradiť, z akejkoľvek splatnej faktúry Dodávateľa, a to aj z faktúr vystavených na základe iných zmlúv uzavretých medzi Dodávateľom a Objednávateľom (ďalej len „zadržaná
čiastka“) a to až do doby úhrady nezaplatenej dane Dodávateľom.
Vo vzťahu k nezaplatenej čiastke z faktúry sa Objednávateľ nedostáva do omeškania a Dodávateľovi nevzniká žiadny nárok uplatniť
si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody.
4.
Ak daňový úrad uloží Objednávateľovi ako ručiteľovi povinnosť uhradiť Dodávateľom nezaplatenú daň, Objednávateľ je
oprávnený použiť zadržanú čiastku na úhradu nezaplatenej dane.
Dodávateľ nemá nárok na vyplatenie zadržanej čiastky, ktorú Objednávateľ použil na úhradu nezaplatenej dane.
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