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Kúpna zmluva č. 4220-LS-11-0001848_ZoD 

uzavretá v súlade s ust. § 409 a násl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

Čl. 1. Zmluvné strany 

Kupujúci: 

Názov a sídlo: Computer Control Technology s.r.o.,  

 Jesenná 1, 080 05 

 080 05 Prešov 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Grejták, konateľ 

Zástupca na rokovanie 

vo veciach zmluvných : Ing. Peter Grejták 

vo veciach technických: Ing. Peter Grejták 

IČO:  31 649 475 

DIČ: 31 649 475 / 924 

IČ DPH: SK 20 20 518 203 

Bankové spojenie:  Tatra Banka a.s. 

Číslo účtu:  26 21 729 274 / 1100 

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register OS Prešov Odd.: Sr,o vl.č.: 371/P 

 

(ďalej len ako „kupujúci“) 

        a 

Predávajúci:    

Názov a sídlo: Emerson Process Management s.r.o  

Štatutárny orgán: Ing. Attila Csolle, prokurista 

 Ing. Pravda Pavlova Nepelova, prokurista 

Zástupca na rokovanie  Ing. Ladislav Széplaky 

vo veciach zmluvných:  Ing. Ladislav Széplaky 

 vo veciach technických:  Ing. Ladislav Széplaky 

IČO:  31 406 611 

DIČ: 2020326682 

IČ DPH: SK2020326682 

  

Bankové spojenie:  VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

Číslo účtu: 22 724 164 55 / 0200 

Spoločnosť zapísaná: 01. 01. 1996 / 9942/B 

 (ďalej len ako „predávajúci“) 
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Čl. 2. Východiskové podklady a údaje 

1. Kupujúci a predávajúci (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 409 

a nasl. zák. č. 513/1991 Z. z. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe 

ktorých sa zmluvné strany dohodli na dodávke tovaru v rámci projektu s kódom ITMS 

26220220151 špecifikovaných v predmete tejto zmluvy. 

2. Predávajúci bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy sa uskutočňuje 

spolufinancovaní zo zdrojov Európskych spoločenstiev a to poskytnutím nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre: 

Operačný program:   Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os:   2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom 

a vývojom do praxe. 

Názov projektu: Rozvoj spoločného výskumno – vývojového a inovačného 

centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania 

surovín 

Kód projektov:   ITMS 26220220151 

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného 

riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene 

Príručky pre prijímateľa NFP, k zmene schémy štátnej pomoci a v prípade, že touto zmenou dôjde 

k zmene textu zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom NFP a Technickou univerzitou 

v Košiciach ako prijímateľom NFP a v prípade, že uvedená zmena bude mať vplyv na znenie tejto 

zmluvy, bude zmena spracovaná vo forme dodatku k tejto zmluve a zmluvné strany sa budú riadiť 

takto zmenenými ustanoveniami. 

4. Ak v tejto zmluve bude použitý výraz RSVVaIC - pre účely tejto zmluvy je to projekt uvedený 

v bode 2 tohto článku. 

 

Čl. 3. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka Predikčný systém riadenia rotačnej pece, vrátane 

súvisiacich služieb, t.z. dopravy, školenia na hardvér a softvér v rozsahu 40 hodín, školenia sa 

zúčastnia 2 pracovníci a technická podpora v rozsahu 50 hod. pri uvádzaní do prevádzky zo 

znalosťou odladenia funkčného bloku na rotačnej peci. 

2. Technická špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť. Súčasťou dodávky sú záručné listy, 

certifikáty tovaru a licencie. 

 

Čl. 4. Čas a miesto plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kompletný predmet zmluvy do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy, 

vrátane zaškolenia pracovníkov kupujúceho. Realizácia plnenie zmluvy sa uskutoční na základe 
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vystavených objednávok. Lehota dodania softvéru bude do 30 dní od vystavenia objednávky 

a lehota dodania hardvéru do 60 dní od vystavenia objednávok. 

2. Miesto plnenia je Computer Control Technology s.r.o., Jesenná 1, 080 05, 080 05 Prešov. 

Kupujúci sprístupní miesto dodania pre predávajúceho najskôr nasledujúci deň po podpísaní 

zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

3. O odovzdaní dodaného predmetu zmluvy bude spísaný preberací protokol, alebo dodací list, ktorý 

bude potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.  

4. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, 

že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho. 

5. Predávajúci sa zaväzuje doručiť elektronicky informáciu o termíne dodania predmetu zmluvy 

najneskôr 2 pracovné dni pred dodaním na e-mail: cct@cct.sk, alebo telefonicky na číslo: 051/749 

2000 

 

Čl. 5. Termín platnosti zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na jeden obchodný prípad do skončenia dodávky predmetu zmluvy. 

 

Čl. 6. Cena a platobné podmienky 

1. Celková zmluvná cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou MF 

SR č. 87/1996 Z.z. a je doložená v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Celková zmluvná cena je 

maximálna a záväzné počas platnosti zmluvy. 

Celková zmluvná cena za predmet zmluvy podľa čl. 3 je:  

Spolu za predmet plnenia zmluvy v € bez DPH:  92 512 Eur 

DPH 20 % v €: 18 502.40 Eur 

Celková cena v € s DPH za celý predmet plnenia zmluvy: 111 014.40 

Slovom: Stojedenásťtisícštrnásťeur a štyridsať centov. 

2. V cene podľa bodu 2. sú obsiahnuté všetky náklady na dodanie a uvedenie do prevádzky. 

3. Cena, uvedená v čl. 6 a prílohe č. 1 tejto zmluvy, je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so 

splnením záväzkov podľa tejto zmluvy a predávajúci nemá nárok na zvýšenie ceny, ktoré 

vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave ponuky. Takto vzniknuté 

dodatočné náklady znáša predávajúci. 

4. Cena, uvedená v čl. 6 a prílohe č. 1 tejto zmluvy, je výsledná cena pre kupujúceho a zahŕňa v sebe 

DPH, dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia zmluvy, clo, poistné, 

balenie, náklady na predmet dodania podľa čl. 3. tejto zmluvy a záručný servis podľa čl. 8. tejto 

zmluvy. 

 

Čl. 7. Platobné podmienky 

1. Kupujúci poskytne predávajúcemu zálohu vo výške 20% na predmet plnenia zmluvy. 
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2. Platbu za predmet plnenia zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry po predchádzajúcom 

odsúhlasení realizovaných dodávok a služieb objednávateľom, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle 

objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní predmetu zmluvy a jeho 

prevzatí objednávateľom. 

3. Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia  mať náležitosti daňového 

dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude chybne 

vystavená, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

5. Lehota splatnosti faktúry je  30 dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade, že splatnosť faktúry 

pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať 

najbližší nasledujúci pracovný deň.  

6. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa za zaplatenie 

faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

 

Čl. 8. Záruky a servis 

1. Predávajúci poskytne na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky.  

2. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť technickú pomoc najneskôr do 24 hod. od nahlásenia 

problému a zabezpečiť bezplatné odstránenie problému v záručnej dobe najneskôr do skončenia 

5 pracovných dní od preukázateľného nahlásenia problému, pokiaľ sa obe zmluvné strany 

nedohodnú ináč. 

3. Kupujúci oznámi problém predmetu dodávky na týchto telefónnych a faxových číslach: 

0903403050, alebo e-mailom:   Bratislava.Reception@emerson.com 

4. V prípade že predávajúci nemôže odstrániť vady tovaru do uvedeného termínu dodá v tomto 

termíne  kupujúcemu  nový tovar v rovnakej kvalite a počte ako náhradu. 

5. Zodpovednosť za vady tovaru preberá predávajúci podľa ustanovení § 422 – 428 Obchodného 

zákonníka. 

6. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, 

že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho. 

 

Čl. 9. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty 

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia vrátane 

uvedenia do prevádzky môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % 

za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny nedodaného predmetu plnenia maximálne však 

do 10% z celkovej sumy kontratku. 

2. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže predávajúci účtovať 

kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania 

maximálne však do 10% z celkovej sumy kontratku. 

3. Ak predávajúci mešká s nástupom na opravu alebo odstránením nahlásenej poruchy v zmysle čl. 

8. tejto zmluvy, môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za 
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každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy maximálne však do 10% 

z celkovej sumy kontratku. 

4. Ak predávajúci mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže kupujúci 

účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej 

zmluvnej ceny vadného predmetu zmluvy maximálne však do 10% z celkovej sumy kontratku. 

 

Čl. 10. Vyššia moc 

1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely 

tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď. 

2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane 

najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 

cene a času plnenia.  

3. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli oznámené okolnosti vyššej moci, je povinný 

oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. 

4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.  

Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť svoje 

povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej 

moci. 

 

Čl. 11. Osobitné dojednania 

1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať dôverné informácie 

a skutočnosti, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou a neposkytnú ich tretím osobám, 

alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je plnenie tejto zmluvy. Výnimku s tohto 

ustanovenia tvoria informácie poskytnuté  „Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pre štrukturálne fondy EÚ“, ako riadiacemu orgánu projektu: „Rozvoj spoločného 

výskumno – vývojového a inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného 

spracovania surovín“, kód projektu: ITMS 26220220151. Rozsah a štruktúra poskytnutých 

informácií vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP a Príručky pre prijímateľa NFP  

2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom,  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle 

článku 12 Všeobecných záväzných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt RSVVaIC, 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnenými osobami sú najmä: 

 poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  

 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,   

 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

 splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
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 osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 

3. Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou 

tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku 

k tejto zmluve. 

4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy: 

 dohodou oboch zmluvných strán 

 odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy   

ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

5. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

6. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 

 zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry do 60 dní po lehote splatnosti 

 zo strany predávajúceho sa považuje nedodržanie termínu dodávky. 

7. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia poskytovania služieb z dôvodov 

na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 

 

Čl. 12. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré 

by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou 

k jej splneniu. 

2. Zverejnenie zmluvy: 

a. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č.  211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 

zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov. 

b. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby v zmysle 

ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších  

predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení 

neskorších predpisov. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré 

musia byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou 

súčasťou. 

4. V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov  ustanoveniami 

Obchodného zákonníka SR. 

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 

plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

- príloha č. 1 – Kalkulácia ceny, 
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- príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky, 

- príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky nákupu 

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží  dve 

vyhotovenia. 

 

 

 

V Bratislave  dňa 3.7.2013 V Prešove, dňa   9.7.2013 

Predávajúci: Kupujúci: 

 

v.r. Ing. Attila Csolle  

Ing. Attila Csolle, prokurista  

 

v.r. Ing. Pravda Pavlova Nepelova v.r. Ing. Peter Grejták 

Pravda Pavlova Nepelova, prokurista Ing. Peter Grejták 

pečiatka pečiatka 
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Príloha č. 2 Kalkulácie ceny 

Príloha č. 1 k zmluve č. 4220-LS-11-0001848_ZoD:: Kalkulácia ceny 

 

Predikčný systém riadenia rotačnej pece  

Značka, resp. typ predmetu zmluvy:  DeltaV 

Výrobca ponúkaného predmetu zmluvy: Emerson Process Management 

 

Názov položky Počet 
Jednotková 
cena bez 
DPH v EUR 

Jednotková 
cena s DPH 
v EUR 

Celková cena 
bez DPH v EUR 

Celková cena 
s DPH v EUR 

Softvér pre predikčné 
riadenie procesu na 
rotačnej peci 

1 28860.55 34632.66 28860.55 34632.66 

Softvér pre vizualizáciu 
procesu na rotačnej peci 

1 29710.97 35653.16 29710.97 35653.16 

Komponenty predikčného 
riadiaceho systému 
rotačnej pece 

1 33940.48 40728.58 33940.48 40728.58 

CENA CELKOM   92512.00 111014.40 92512.00 111014.40 

 

Z uvedeného nehodiace sa tvrdenie preškrtnite: 

1/ Spoločnosť  nie je platiteľom DPH. 

2/ Spoločnosť  je platiteľom DPH. 

 

Súčasťou uvedenej ceny sú všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, v zmysle tejto 

zmluvy. 

 

 

V  Bratislave  dňa    3.7.2013 

 

Obchodné meno predávajúceho: Emerson Process Management s.r.o.  

 

 

 

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu predávajúceho:1  

 
Ing. Attila Csolle       Pravda Pavlova Nepelova 
      prokurista         prokurista  
 
v.r. Ing. Attila Csolle      v.r. Ing. Pravda Pavlova Nepelova 

 

  

                                                
1 ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov 
skupiny 



9/13 

Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 k zmluve č. 4220-LS-11-0001848_ZoD: Opis predmetu zmluvy  

 

Predikčný systém riadenia rotačnej pece 

Značka, resp. typ predmetu zmluvy: DeltaV 

Výrobca ponúkaného predmetu zmluvy: Emerson Process Management 

 

Základné požadované parametre: 

Hardvér 

 

Pol. 
Požadovaný technický parameter / funkcia Splnené Popis 

riešenia 
Cena 

1. 

Redundantný procesor, schopný spracovať 700 I/O 

bodov a 800 SCADA bodov, so zabezpečením tak, 

aby chyba jedného procesora alebo komunikácie 

kdekoľvek v systéme nespôsobili stratu kontaktu 

operátora s procesom. Riešením ma byť to, že 

sekundárny procesor pracuje v pohotovostnom režime 

(stand-by) so sledovaním činnosti (mirroring) 

primárneho procesora. Pri detekcii jeho chybnej 

činnosti (primárneho ) má pohotovostný procesor 

prevziať bez nárazovo jeho činnosť. Cenu stanovte pre 

jeden redundantný procesor s príslušenstvom. 

ano 
SD kontrolér  

DeltaV 
15847.80 

2. 

Komunikácia procesora so serverom a operátorskými 

stanicami je po redundantnej eternetovej sieti. 

Minimálne 1GB.  Cenu stanovte pre komunikáciu s 

potrebným počtom výstupov pre pripojenie 4 x 

pracovisko operátora a jedného inžinierskeho 

pracoviska. 

ano 
Ethernet  

Hirschman 
1600.00 

3. 

Komunikácia procesora so vzdialenými I/O modulmi 

je po redundantnej eternetovej zbernici s rýchlosťou 

min.1 GB. Cenu stanovte pre pripojenie jedného I/O 

miesta s možnosťou rozšírenia pripojenia minimálne 

štyroch I/O celkov. 

ano 
štandard  
DeltaV 

1164.80 

4. 

Karta pre 16 analógových vstupov pre  signál 4 až 20 

mA so 16 bitovým prevodníkom, presnosťou 0,2% a 

opakovateľnosťou 0,05%. Automatická kalibrácia (nie 

je potrebná externá kalibrácia), možnosť softvérovej 

konfigurácie z operátorského pracoviska. Hart 

komunikácia (alebo iný štandard) pre komunikáciu s 

poľnými prístrojmi s využitím pre asset management. 

Teplota okolia minimálne od -30 stupňov Celzia do 

minimálne +60 stupňov Celzia. Cenu stanovte pre 3 

ks. karty t.j. 48 analógových vstupov. 

ano 

Analog Input 
Card; 16 

Channels; 4-20 
mA; HART; I/O 

Termination 
Block 

6221.00 
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5. 

Karta pre 32 digitálnych vstupov 24 V/DC pre teplotu 

okolia minimálne od -30 stupňov Celzia do minimálne 

+60 stupňov Celzia. Cenu stanovte pre 3 ks. Karty t.j. 

pre 96 digitálnych vstupov. 
ano 

   Discrete Input 
Card; 32 

Channels; 24 
Vdc; Dry 

Contact; 32-
Channel I/O 
Termination 

Block 

1017.48 

6. 

Karta pre 8 analógových výstupných kanálov  so 

signálom 4 až 20 mA, 14 bitovým A/D prevodníkom s 

presnosťou minimálne 0,25% z rozsahu. Každý kanál 

je optický izolovaný od systému minimálne 1000 

V/DC. Teplota okolia minimálne od -30 stupňov 

Celzia do minimálne +60 stupňov Celzia. Cenu 

stanovte pre 1 kartu t.j. 8 analógových výstupov. 

ano 

   Analog Output 
Card: 8 

Channels 4-20 
mA; HART; 
Fused I/O 

Termination 
Block 

1194.08 

7. 

Karta pre 32 digitálnych výstupných kanálov pre 

signálovú úroveň 24 V/DC s optickou izoláciou 

každého kanálu od systému minimálne 1500 V/DC. 

Teplota okolia minimálne od -30 stupňov Celzia do 

minimálne +60 stupňov Celzia. Cenu stanovte pre 2 

karty t.j. 64 digitálnych výstupov. 

ano 

   Discrete 
Output Card 32 

Channels 24 
Vdc; High Side; 
I/O Termination 

Block 

1557.32 

9 

Server vhodnej konfigurácie pre spracovanie 

požadovaného softvéru a hardvéru v plnom rozsahu.  

Cenu stanovte pre 1 kus. 
ano 

PowerEdge 
T310 Tower 

server, English, 
X3450 Xeon 
2.66 Ghz, 20 
inch monitor, 
Two 146GB 

SCSI, RAID 1 

3204.00 

10 

Pracovná stanica vhodnej konfigurácie pre spoluprácu 

s príslušným serverom, vrátane príslušenstva ( 

monitor 22", myš, klávesnica vhodná do prašného 

prostredia). Cenu stanovte pre 1 kus. 

  

   Precision 
T3500 Minitower 

Dual Monitor 
Workstation; 
Two 20-inch 

LCD Monitors; 
English or Non-
English Win 7 
Pro; 2.80GHz 

(min) Quad-Core 
CPU; Ext. Spkrs; 
Two 250G (min) 
Drives; RAID 1; 

3G RAM; 
DVD+/-RW 

Drive; 3 Ethernet 
Ports 

2134.00 

 

Softvér 

 

Pol. 
Požadovaný technický parameter / 

funkcia 

Splnené Popis riešenia Cena 

1. 

Spoločná databáza pre zobrazovanie a 

tvorbu programu pre riadiaci predikčný 

systém  
ano štandard DeltaV 14158.18 

2. 

Spoločný vývojový prostriedok pre 

zobrazovanie a programovanie riadiacich 

slučiek 
ano štandard DeltaV 21229.11 
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3. 

Systém  automatický ( bez zásahu 

užívateľa) deteguje pridanie "IN" alebo 

odstránenie technického zariadenia 

"OUT"  v systéme. 

ano 
štandard DeltaV 
Autosense IO 

pol.1 

4. 

Programovanie užívateľských programov 

pre riadenie procesu  obsahuje komplexné 

funkčné bloky. Je to softvér pre DCS 

riadenie s vyššou nadstavbou (MPC, 

Neurónová sieť a pod.). 

ano MPC  5481.86 

5. 

Softvér pre programovanie užívateľských 

programov obsahuje funkčný blok pre 

predikčný regulátor s 5 výstupnými a 8 

vstupnými signálmi a v programe je  

možné použiť minimálne 4 funkčné bloky 

MPC  pre rôzne technologické celky v 

jednom procesore.  Použije sa typ 

implicitného regulátora, ktorý v každom 

kroku samostatne  realizuje  výpočet 

účelovej funkcie, do ktorej vstupuje 

aktuálny stav systému. takže je neustále 

"online" s procesom.  

ano štandard DeltaV pol.1 

6. 

Softvér pre programovanie užívateľských 

programov obsahuje funkčný blok pre 

neurónovú sieť  s  minimálne  10 vstupmi 

( použitie rôznych parametrov)  a v 

programe je ho možné minimálne 4 x 

použiť pre rôzne technologické celky v 

jednom procesore. 

ano Neural network 6220.51 

7. 

Softvér pre programovanie užívateľských 

programov obsahuje funkčný blok pre 

fuzzy regulátor  a v programe je ho možné 

použiť viackrát(minimálne 4 x) pre rôzne 

technologické celky v jednom procesore. 

ano DeltaV Fuzzy pol.1 

8. 

Softvér pre programovanie užívateľských 

programov  musí umožniť  dodatočné 

použitie  funkčného bloku pre adaptívny 

regulátor, ktorý bude možné v programe  2 

krát použiť pre rôzne technologické celky 

v jednom procesore. Popísať spôsob jeho 

implementácie.  

ano DeltaV Adapt pol.1 

9. 

Softvér umožňuje konfiguráciu, riadenie, 

spracovanie historických dát cez vzdialene 

pripojenie (Remote) po pevnej sieti, alebo 

cez modem.  

ano Remote station pol.2 
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10. 

Softvér zabezpečuje, podporuje aktívny 

manažment poľných prístrojov, ktoré 

komunikujú  cez Hart protokol, umožňuje 

konfigurovanie prístrojov, zmenu rozsahu 

a prekalibrovanie prístrojov. (Asset 

mnagement). Uviesť záväznú cenu, pre 

100 tagov.   

ano 
AMS Device 

Manager 
5481.86 

11. 

Softvér zabezpečuje, prepojenie po 

eternetovej sieti (minimálne 100MB sieť) 

servera, operátorských pracovísk a 

inžinierskeho pracoviska. Server môže 

byť redundantný, ak by jeho výpadok 

znamenal stratu riadenia procesu. 

ano štandard DeltaV pol.2 

12. 

Softvér ma umožniť pripojenie riadiaceho 

systému na externý "explicitný" predikčný 

systém, ktorý zabezpečuje dynamickú 

simuláciu procesov, riadenia a 

prevádzkovania výrobných procesov 

ano štandard DeltaV pol.2 

13. 

Softvér má možnosť vytvárať 3D modely 

a 4D animácie (dimenzia času), minimálne 

20 objektov pre každú technológiu zvlášť 

s prístupom cez príslušné heslo. 
ano štandard DeltaV pol.2 

14. 

Aktualizácia operačného systému pre 

všetky redundantné moduly je bez potreby 

odstavenia procesu, odpojenia terminálu 

operátora procesu a bez straty prístupu ku 

akejkoľvek funkcii riadenia. 

ano 
DeltaV upgrade 

wizard 
pol.2 

15. 

Aplikačný softvér nemá vyžadovať 

modifikáciu aby bol schopný pracovať 

pod novou verziou operačného systému. 
ano 

DeltaV upgrade 
wizard 

pol.1 

16. 

Softvér ma umožniť simuláciu 

užívateľského programu bez pripojenia sa 

na procesor, ale iba na stanici, kde sa 

program vytvára (inžinierske pracovisko) 

s možnosťou on-line prehrávať odskúšaný 

program do procesora, bez odstavenia 

riadenia procesu počas nahrávania 

programu. 

ano 
štandard DeltaV 
Control Studio 

pol.2 

17. 

Softvér ma obsahovať program pre pomoc 

pri odlaďovaní  regulačných slučiek tkz. 

Autotune, ktorý automatický volí 

optimálne konštanty regulátora. 

ano DeltaV Tune pol.1 

18. 

Softvér on-line monitoruje stav procesora 

eventuálne iných hardvérových časti 

riadiaceho systému. 
ano 

DeltaV 
Diagnose 

pol.1 
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19. 

Technická pomoc, školenie  v rozsahu 50 

hodín pre požadovaný funkčný blok MPC 

a to najmä:                                                     

Nastavovanie konštánt a  odladenie 

funkčného bloku predikčného regulátora  s 

ohľadom na  skúsenosti pri nasadení tohto 

funkčného bloku na rotačnej peci.       

Možnosť testovať tento funkčný blok v 

simulačnom móde.   

ano 
Loop 

performance 
support 

3000.00 

20. 

Úvodné školenie pre dve osoby  v rozsahu 

40 hodín jednorázovo pre ponúkaný 

softvér. Programovanie, ovládanie 

obrazoviek, prepínanie medi obrazovkami, 

systémové premenné ako aj ostatné 

používané premenné, popis funkčných 

blokov a pod.   

ano DeltaV Training 3000.00 

21. 

Ponúknite váš "remote" diaľkový servis. 

Cena v hodinovej sadzbe, garancia ceny 

minimálne 2 roky. Cenu samostatne, 

nezapočítavať do celkovej ceny  

ano SureService 66.00 

 

 

Podrobný popis funkčnosti a parametrov predmetu dodávky: 

Uchádzač uvedie popis technických vlastností podľa požiadaviek uvedených vo výzve tak, aby 

preukázal splnenie požiadaviek v každom z požadovaných bodov. 

 

 

 

Obchodné meno predávajúceho: Emerson Process Management s.r.o. 

 

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu predávajúceho:2  
 
 
Ing. Attila Csolle      Ing. Pravda Pavlova Nepelova 
      prokurista         prokurista  
 
v.r. Ing. Attila Csolle      v.r. Ing. Pravda Pavlova Nepelova 

 

                                                
2 ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov 
skupiny 



Všeobecné obchodné podmienky 
predaja - Produkty & riadiace 
systémy 

Emerson Process Management s.r.o. 
COS_PCS_SLK: EPM Edition 10/2005 

 
1. DEFINÍCIE: 

V týchto Všeobecných obchodných podmienkach predaja, pojem „Predávajúci“ znamená 
Emerson Process Management s.r.o.; pojem „Kupujúci“ znamená fyzickú alebo právnickú 
osobu, firmu, spoločnosť alebo korporáciu, ktorá zadáva objednávku; pojem „Tovar“ znamená 
tovar (vrátane akéhokoľvek Softvéru alebo Dokumentácie, ako sú definované v článku 9) 
uvedený v Prijatí objednávky Predávajúcim; pojem „Sluţby“ znamená sluţby uvedené v Prijatí 
objednávky Predávajúcim; pojem „Zmluva“ znamená písomnú zmluvu (vrátane týchto 
Všeobecných obchodných podmienok predaja) uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim pre 
dodanie Tovaru a/alebo poskytnutie Sluţieb; „Zmluvná cena“ znamená cena, ktorú má zaplatiť 
Kupujúci Predávajúcemu za Tovar a/alebo Sluţby a „Pridruţená osoba Predávajúceho“ 
znamená akúkoľvek spoločnosť, ktorá je priamo alebo nepriamo ovládaná skutočnou 
materskou spoločnosťou Predávajúceho. Pre účely tejto definície, spoločnosť je priamo 
ovládaná druhou spoločnosťou alebo spoločnosťami, alebo je dcérskou spoločnosťou druhej 
spoločnosti alebo spoločností, ak táto druhá spoločnosť alebo spoločnosti vlastnia 50% alebo 
viac jej akcií, s ktorými je spojené právo hlasovať na valnom zhromaţdení takejto prvej 
spoločnosti a určitá spoločnosť je nepriamo ovládaná druhou spoločnosťou alebo 
spoločnosťami, ak je moţné určiť rad spoločností začínajúci takouto druhou spoločnosťou 
alebo spoločnosťami a končiaci touto určitou spoločnosťou, pričom tieto spoločnosti sú tak 
príbuzné, ţe kaţdá spoločnosť v rade je priamo ovládaná jednou alebo viacerými 
spoločnosťami v skoršom rade. 
 
2. ZMLUVA: 
2.1 Všetky objednávky musia mať písomnú formu a sú prijaté za podmienok uvedených v 
týchto Všeobecných obchodných podmienkach predaja. Akékoľvek podmienky navrhnuté 
Kupujúcim, ako aj akékoľvek vyhlásenia, záruky alebo iné prehlásenia, ktoré nie sú obsiahnuté 
v ponuke Predávajúceho alebo v Prijatí objednávky Predávajúcim, alebo s ktorými Predávajúci 
inak výslovne písomne nesúhlasil, nie sú pre Predávajúceho záväzné. 
2.2 Zmluva nadobudne účinnosť aţ dňom akceptovania objednávky Kupujúceho vo forme 
Prijatia objednávky Predávajúcim, alebo dňom splnenia všetkých odkladacích podmienok 
určených v Zmluve, a to tým dňom, ktorý nastane neskôr („Deň účinnosti“). Ak sa informácie o 
Tovare alebo Sluţbách uvedené v ponuke Predávajúceho líšia od informácií o Tovare alebo 
Sluţbách uvedených v Prijatí objednávky Predávajúcim, budú platiť informácie o Tovare alebo 
Sluţbách uvedené v Prijatí objednávky Predávajúcim. 
2.3 Zmluva môţe byť zmenená výlučne písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
Predávajúci si však vyhradzuje právo vykonať menšie úpravy a/alebo vylepšenia na Tovare 
pred jeho dodaním za predpokladu, ţe takéto menšie úpravy a/alebo vylepšenia nebudú mať 
negatívny vplyv na kvalitu Tovaru a ani na Zmluvnú cenu a dátum dodania. 
 
3. PLATNOSŤ PONUKY A CENY: 
3.1 Ak ponuka Predávajúceho nebola odvolaná, môţe byť prijatá v lehote v nej uvedenej alebo, 
pokiaľ ţiadna takáto lehota nie je uvedená, do tridsiatich dní odo dňa vyhlásenia takejto ponuky 
Predávajúceho. 
3.2 Ceny sú pevne určené pre dodanie v rámci lehoty stanovenej v ponuke Predávajúceho a 

nezahŕňajú (a) daň z pridanej hodnoty a (b) akékoľvek podobné alebo iné dane, clá, poplatky, 
dávky alebo iné obdobné poplatky vznikajúce mimo územia Slovenskej republiky v súvislosti s 
plnením Zmluvy. 
3.3 Ceny (a) sú za Tovar dodávaný EXW (Ex works) miesto odoslania Predávajúceho, 
nezahŕňajú prepravné, poistné a ani manipulačné náklady a (b) ak nie je ustanovené inak v 
ponuke Predávajúceho, nezahŕňajú ani náklady na balenie. Ak sa má Tovar zabaliť, baliace 
materiály sú nevratné. 
 
4. PLATENIE: 
4.1 Platby sa uhrádzajú: (a) v plnej výške bez započítania, uplatnenia protinárokov alebo 

zráţky akéhokoľvek druhu (okrem prípadu a v rozsahu, v akom započítanie, uplatnenie 
protinároku alebo zráţky akéhokoľvek druhu nie je moţné podľa zákona vylúčiť), a (b) v mene 
uvedenej v ponuke Predávajúceho do tridsiatich dní odo dňa vystavenia faktúry, ibaţe 
Finančné oddelenie Predávajúceho rozhodne inak. Tovar bude faktúrovaný kedykoľvek po 
upovedomení Kupujúceho o tom, ţe Tovar je pripravený na odoslanie. Sluţby budú 
faktúrované mesačne alebo, ak sa tak stane skôr, pri ukončení ich poskytovania. Bez toho, aby 
tým boli dotknuté iné práva Predávajúceho, Predávajúci si vyhradzuje právo: (i) uplatniť si 
počas doby omeškania úrok z omeškania z akýchkoľvek splatných čiastok vo výške 4 % nad 
základnú úrokovú sadzbu Tatrabanka, a.s. Stefanikova 22, 811 04 Bratislava (alebo v takej 
vyššej sadzbe akú ustanovuje príslušný zákon), (ii) prerušiť plnenie Zmluvy (vrátane 
pozdrţania odoslania Tovaru) v prípade, ak Kupujúci nevykoná alebo podľa odôvodneného 
názoru Predávajúceho je pravdepodobné, ţe Kupujúci nevykoná platbu v lehote jej splatnosti 
podľa Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy a (iii) kedykoľvek poţadovať také zabezpečenie 
platby, aké bude Predávajúci povaţovať za primerané. 
 
5. DODACIA LEHOTA: 
5.1 Pokiaľ ponuka Predávajúceho neustanovuje inak, plynú všetky lehoty pre dodanie alebo 
ukončenie odo Dňa účinnosti a povaţujú sa iba za odhad a nepredstavujú akékoľvek zmluvné 
záväzky. 
5.2 Ak dôjde k omeškaniu alebo zabráneniu plnenia akýchkoľvek záväzkov Predávajúceho 
podľa Zmluvy v dôsledku konaní alebo opomenutí Kupujúceho alebo jeho zástupcov (vrátane, 
avšak nielen, v dôsledku neposkytnutia špecifikácií a/alebo plne dimenzovaných pracovných 
nákresov a/alebo takých iných informácií, aké Predávajúci oprávnene vyţaduje, aby mohol 
včas splniť svoje záväzky podľa Zmluvy), bude lehota na dodanie/ukončenie ako aj Zmluvná 
cena primerane upravená. 
5.3 Ak dôjde k omeškaniu pri dodaní v dôsledku akéhokoľvek konania alebo opomenutia 
Kupujúceho alebo ak Kupujúci po tom, čo bol upovedomený o tom, ţe Tovar je pripravený na 
odoslanie, Tovar neprevezme alebo neposkytne primerané pokyny pre prepravu, Predávajúci 
bude oprávnený umiestniť Tovar na náklady Kupujúceho do vhodného skladu. Umiestnením 
Tovaru do skladu sa bude dodanie povaţovať za uskutočnené, nebezpečenstvo škody na 
Tovare prejde na Kupujúceho a Kupujúci bude povinný zaplatiť Predávajúcemu Zmluvnú cenu. 
 
6. VYŠŠIA MOC: 
6.1 Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy (okrem záväzku Kupujúceho zaplatiť 
všetky splatné čiastky v súlade s touto Zmluvou) sa preruší bez toho, aby zmluvné strany mali 
voči sebe navzájom akékoľvek ďalšie záväzky, v prípade a v rozsahu, v akom plneniu bude 
brániť alebo spôsobovať omeškanie akákoľvek skutočnosť mimo primeranej kontroly dotknutej 
strany, vrátane, avšak nielen: vyššej moci, vojny, ozbrojeného konfliktu alebo teroristického 

útoku, nepokojov, poţiaru, explózie, nehody, záplavy, sabotáţe, úradných rozhodnutí alebo 
konaní (vrátane, avšak nielen, zákazu vývozu alebo spätného vývozu alebo neudelenia alebo 
zrušenia príslušných vývozných povolení), alebo problémov s pracovnou silou, štrajku, výluky 
alebo úradného príkazu či nariadenia. Predávajúci nebude povinný dodať akýkoľvek hardvér, 
softvér, sluţby alebo technológiu, pokiaľ neobdrţí akékoľvek potrebné licencie alebo povolenia 
alebo pokiaľ nebude spĺňať predpoklady pre všeobecné povolenia alebo výnimky z povolení 
podľa príslušných zákonov, predpisov, príkazov a poţiadaviek upravujúcich kontrolu a sankcie 
pri dovoze a vývoze, v ich platnom znení (vrátane, avšak nielen, zákonov, predpisov, príkazov 
a poţiadaviek Spojených štátov amerických, Európskej únie a právneho poriadku, ktorému 
Predávajúci podlieha alebo z ktorého sú poloţky dodávané). Ak z akéhokoľvek dôvodu bude 
ktorákoľvek takáto licencia, povolenie alebo súhlas odopreté alebo zrušené alebo ak dôjde k 
zmene akýchkoľvek príslušných zákonov, predpisov, príkazov a poţiadaviek, ktorá by 
zakazovala Predávajúcemu plniť Zmluvu, alebo by podľa odôvodneného názoru 
Predávajúceho inak vystavila Predávajúceho a/alebo Pridruţenú osobu (osoby) Predávajúceho 
nebezpečenstvu porušenia príslušných právnych zákonov, predpisov, príkazov a poţiadaviek, 
Predávajúci bude, bez toho, aby mal voči Kupujúcemu akékoľvek ďalšie záväzky, oslobodený 
od všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 
6.2 Ak ktorákoľvek zmluvná strana bude v omeškaní s plnením svojich záväzkov alebo jej bude 

v plnení záväzkov zabránené v dôsledku skutočností uvedených v tomto článku po dobu dlhšiu 
neţ 180 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, môţe ktorákoľvek zmluvná strana bez toho, 
aby mala voči druhej zmluvnej strane ďalšie záväzky, písomným oznámením doručeným druhej 
zmluvnej strane odstúpiť od dovtedy nesplnenej časti Zmluvy, pričom Kupujúci bude povinný 
zaplatiť primerané náklady a výdavky za akékoľvek prebiehajúce práce ako aj za všetok Tovar 
alebo Sluţby, ktoré boli dodané alebo poskytnuté do dňa odstúpenia od nesplnenej časti 
Zmluvy. Predávajúci môţe plniť po čiastkach, pričom v takom prípade bude kaţdé takéto 
plnenie tvoriť samostatnú zmluvu a omeškanie Predávajúceho s akýmkoľvek jedným alebo 
viacerými čiastkovými plneniami v súlade s ich podmienkami nebude oprávňovať Kupujúceho 
na odstúpenie od celej Zmluvy alebo na to, aby ju povaţoval za zrušenú. 
 
7. KONTROLA, TESTOVANIE A KALIBRÁCIA: 
7.1 Tovar bude prekontrolovaný Predávajúcim alebo výrobcom a, pokiaľ to bude vhodné, bude 
pred jeho odoslaním podrobený štandardným testom Predávajúceho alebo výrobcu. Akékoľvek 
dodatočné testy alebo kontrola (vrátane kontroly vykonanej Kupujúcim alebo jeho zástupcom, 
alebo testov vykonaných v prítomnosti Kupujúceho alebo jeho zástupcu a/alebo kalibrácie), 
alebo poskytnutie osvedčení o testovaní a/alebo podrobných výsledkov testovania, podliehajú 
predchádzajúcej písomnej dohode s Predávajúcim a Predávajúci si vyhradzuje právo 
poţadovať za tieto činnosti náhradu; ak sa Kupujúci alebo jeho zástupca nezúčastní takýchto 
testov, kontroly a/alebo kalibrácie po doručení oznámenia najneskôr sedem dní vopred, budú 
takéto testy, kontrola a/alebo kalibrácia vykonané a bude sa mať za to, ţe za prítomnosti 
Kupujúceho alebo jeho zástupcu a vyhlásenie Predávajúceho o tom, ţe Tovar úspešne prešiel 
takýmto testovaním a/alebo kontrolou a/alebo bol kalibrovaný, bude rozhodujúce a konečné. 
7.2 Nároky pre nedostatky v mnoţstve alebo pre vadné dodanie sú neplatné, ak sa uplatnia po 
uplynutí 14 dní od dodania. 
 
8. DODANIE, NEBEZPEČENSTVO & VLASTNÍCKE PRÁVO: 
8.1 Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne ustanovené inak, Tovar bude dodaný Carriage Paid To 

(CPT) miesto určenia uvedené v Zmluve. Za prepravu, balenie a manipuláciu sa bude účtovať 
podľa štandardných sadzieb Predávajúceho. Nebezpečenstvo straty alebo škody na Tovare 
prechádza na Kupujúceho dodaním ako je uvedené vyššie a po prechode nebezpečenstva 
bude Kupujúci zodpovedný za poistenie Tovaru. Prípadne, ak je v Zmluve výslovne stanovené, 
ţe Predávajúci je zodpovedný za poistenie Tovaru po jeho odovzdaní dopravcovi, bude sa za 
takéto poistenie účtovať podľa štandardných sadzieb Predávajúceho. „Ex-works“, „FCA“, CPT“ 
a akékoľvek iné dodacie poloţky pouţité v Zmluve budú definované v súlade s poslednou 
verziou Incoterms. 
8.2 S výnimkou ustanovení článku 9, vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho 
okamihom jeho dodania v súlade s odsekom 8.1. 
  
9. DOKUMENTÁCIA A SOFTVÉR: 
9.1  Autorské práva k softvéru a/alebo firmvéru začleneného do Tovaru alebo poskytnutého na 
pouţitie s Tovarom („Softvér“) a k dokumentácii dodávanej s Tovarom („Dokumentácia“) patria 
príslušnej Pridruţenej osobe Predávajúceho (alebo takej inej osobe, ktorá mohla dodať Softvér 
a/alebo Dokumentáciu Predávajúcemu) a neprechádza na Kupujúceho. 
9.2  Ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach predaja uvedené inak, 
Kupujúcemu sa udeľuje nevýhradná bezodplatná licencia na pouţívanie Softwéru a 
Dokumentácie v súvislosti s Tovarom za predpokladu a na tak dlho, pokiaľ Softvér a 
Dokumentácia nie sú kopírované (ibaţe tak výslovne umoţňujú príslušné právne predpisy)  a 
Kupujúci uchováva Softvér a Dokumentáciu v prísnej dôvernosti a nesprístupní ich iným 
osobám alebo neumoţní iným osobám k nim prístup (okrem štandardných operačných a 
údrţbových manuálov Predávajúceho). Kupujúci môţe previesť vyššie uvedenú licenciu na inú 
osobu, ktorá Tovar kupuje alebo si Tovar prenajíma, za predpokladu, ţe táto osoba akceptuje a 
písomne súhlasí s tým, ţe bude viazaná podmienkami uvedenými v tomto článku 9. 
9.3  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 9.2 sa bude pouţitie určitého Softwéru (bude určený 
Predávajúcim, a to vrátane, avšak nielen, riadiaceho systému a AMS Softvéru) spravovať 
výlučne príslušnou licenčnou zmluvou Pridruţenej osoby Predávajúceho alebo tretej strany. 
9.4  Predávajúci a Pridruţené osoby Predávajúceho ostávajú vlastníkmi všetkých vynálezov, 
dizajnov a postupov nimi urobených alebo vyvinutých a, okrem ustanovení článku 9, sa týmito 
Všeobecnými obchodnými podmienkami predaja neudeľujú ţiadne práva duševného 
vlastníctva. 
 
 
10. VADY PO DODANÍ: 
10.1  Predávajúci zaručuje (i) ak iné ustanovenia Zmluvy neurčujú inak, platný nadobúdací titul 
k Tovaru a jeho nerušené uţívanie bez akýchkoľvek tiarch, (ii) ţe Tovar vyrobený Predávajúcim 
a/alebo Pridruţenými osobami Predávajúceho spĺňa špecifikácie Predávajúceho naň sa 
vzťahujúce a je bez chýb materiálu a výrobných vád a (iii) ţe Sluţby poskytované 
Predávajúcim alebo Pridruţenými osobami Predávajúceho budú vykonané so všetkou 
potrebnou zručnosťou, opatrnosťou a náleţitou starostlivosťou a v súlade s dobrými 
technickými praktikami. Predávajúci odstráni, či uţ opravou alebo, podľa rozhodnutia 
Predávajúceho, dodaním náhradnej časti alebo častí, akékoľvek vady, ktoré sa vyskytnú na 
Tovare vyrobenom Pridruţenými osobami Predávajúceho pri jeho riadnom pouţívaní, riadnej 
starostlivosti a údrţbe, a ktoré budú oznámené Predávajúcemu do 12 kalendárnych mesiacov 



od uvedenia takéhoto Tovaru do prevádzky, alebo do 18 kalendárnych mesiacov od jeho 
dodania, a to podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie skôr (v prípade Spotrebovateľných vecí a 
náhradných dielov do 90 dní od ich dodania) („Záručná doba“) a ktoré vznikli výlučne v 
dôsledku vadných materiálov alebo vadnej výroby, a to vţdy za predpokladu, ţe vadné poloţky 
budú Predávajúcemu vrátené na náklady Kupujúceho s predplateným prepravným a poistným 
v rámci Záručnej doby. („Spotrebné veci“ zahŕňajú sklenené elektródy, membrány, tekuté 
spoje, elektrolyty, atď.). Nahradené časti sa stanú vlastníctvom skupiny Emerson Process 
Management. Opravené alebo náhradné časti doručí Predávajúci na svoje náklady do 
prevádzky Kupujúceho na Slovensku alebo, ak sa Kupujúci nachádza mimo územia Slovenska, 
FCA na Slovensku. Predávajúci odstráni vady v Sluţbách poskytnutých Predávajúcim alebo 
Pridruţenými osobami Predávajúceho a oznámených Predávajúcemu do 90 dní od ukončenia 
takýchto Sluţieb. Tovar alebo Sluţby, ktoré boli opravené alebo nahradené v súlade s týmto 
odsekom 10.1, budú podliehať vyššie uvedenej záruke po dobu neuplynutej časti Záručnej 
doby alebo po dobu deväťdesiatich dní odo dňa ich vrátenia Kupujúcemu (alebo odo dňa 
ukončenia opravy v prípade Sluţieb), a to podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr. 
10.2  Na Tovary a Sluţby, ktoré Predávajúci zaobstaral od tretej strany (inej ako Pridruţenej 
osoby Predávajúceho) za účelom ich ďalšieho predaja Kupujúcemu, sa bude vzťahovať iba 
záruka poskytnutá pôvodným výrobcom. 
10.3  Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 10.1 a 10.2, Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek 
vady spôsobené: beţným opotrebovaním, materiálmi alebo výkonmi urobenými, poskytnutými 
alebo určenými Kupujúcim, nedodrţaním poţiadaviek Predávajúceho týkajúcich sa 
skladovania, inštalácie, prevádzky alebo ţivotného prostredia, nedostatkom riadnej údrţby, 
akoukoľvek zmenou alebo opravou, ktorá nebola dopredu písomne povolená Predávajúcim, 
pouţitím nepovoleného softvéru alebo náhradných dielov alebo častí. Náklady, ktoré vzniknú 
Predávajúcemu v súvislosti s vyšetrovaním a nápravou takýchto vád, zaplatí na ţiadosť 
Predávajúceho Kupujúci. Kupujúci ostáva vţdy výlučne zodpovedný za primeranosť a 
správnosť všetkých ním poskytnutých informácií. 
10.4 S výnimkou ustanovení článku 12.1, predstavujú vyššie uvedemé ustanovenia jedinú 
záruku poskytnutú Predávajúcim a výlučný prostriedok nápravy Kupujúceho pri jej porušení. 
Ţiadne vyhlásenia, záruky alebo podmienky akéhokoľvek druhu, či uţ výslovné alebo implictné, 
sa nebudú vzťahovať na uspokojivú kvalitu, obchodovateľnosť, spôsobilosť na akýkoľvek 
konkrétny účel alebo akúkoľvek inú záleţitosť vo vzťahu k akémukoľvek Tovaru alebo 
Sluţbám. 
 
11. PATENTY, ATĎ. PORUŠOVANIE: 
11.1 S výnimkou obmedzení uvedených v článku 12, Predávajúci nahradí Kupujúcemu v 
prípade akéhokoľvek nároku pre porušenie patentu, úţitkového vzoru, práva z dizajnu, 
ochrannej známky alebo autorského práva („Práva duševného vlastníctva“) existujúceho v čase 
vzniku Zmluvy, ktorý vyplýva z pouţitia alebo predaja Tovaru, všetky odôvodnené náklady a 
náhrady škôd uplatnených voči Predávajúcemu v akomkoľvek konaní pre takéto porušenie, 
alebo pre ktoré sa Kupujúci môţe stať zodpovedným v akomkoľvek takom konaní, vţdy však 
za predpokladu, ţe Predávajúci nebude povinný takto odškodniť Kupujúceho v prípade, ţe: 
(i) takéto porušenie vznikne ako dôsledok skutočnosti, ţe Predávajúci sa riadil vzorom alebo 
pokynom poskytnutým alebo daným Kupujúcim, alebo ţe Tovar bol pouţitý spôsobom alebo na 
účel alebo v štáte, ktoré neboli bliţšie určené Predávajúcim alebo o ktorých nebol Predávajúci 
informovaný predo dňom uzatvorenia Zmluvy, alebo takéto porušenie vznikne v súvislosti alebo 
v kombinácii s akýmkoľvek iným zariadením alebo softvérom, alebo 
(ii) Predávajúci na vlastné náklady zaobstaral Kupujúcemu právo pokračovať v uţívaní Tovaru, 
alebo upravil alebo nahradil Tovar, takţe Práva duševného vlastníctva uţ nie sú viac 
porušované, 
(iii) Kupujúci písomne neupovedomil Predávajúceho v najskoršom moţnom čase o akomkoľvek 
vznesenom nároku alebo nároku, ktorý sa má vzniesť, alebo o akomkoľvek hroziacom alebo uţ 
začatom konaní smerujúcom proti Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nepovolil Predávajúcemu, na 
náklady Predávajúceho, viesť a kontrolovať akýkoľvek spor, ktorý môţe vzniknúť a všetky 
rokovania na urovnanie nároku, alebo 
(iv) Kupujúci urobil bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho akékoľvek 
priznanie, ktoré je alebo by mohlo byť voči Predávajúcemu nepriaznivé vo vzťahu k 
akémukoľvek takému nároku alebo konaniu, alebo 
(v) Tovar bol upravený bez predchádzajúceho písomného povolenia Predávajúceho. 
11.2 Kupujúci zaručuje, ţe akýkoľvek dizajn alebo pokyny ním poskytnuté alebo dané 
nespôsobia, ţe Predávajúci poruší pri plnení svojich záväzkov podľa Zmluvy akékoľvek Práva 
duševného vlastníctva a ţe odškodní Predávajúceho za všetky odôvodnené náklady a náhrady 
škôd, ktoré môţu Predávajúcemu vzniknúť ako dôsledok akéhokoľvek porušenia tejto záruky. 
 
12. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI: 
Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie Zmluvy, s výnimkou kogentných ustanovení 
príslušného právneho poriadku: (i) celková zodpovednosť Predávajúceho a Pridruţených osôb 
Predávajúceho za akékoľvek a všetky škody, nároky alebo dôvody ţaloby akokoľvek 
vznikajúce (vrátane, avšak nielen, škody, nárokov alebo dôvodov ţaloby v dôsledku 
protiprávneho konania, porušenia zmluvy, záruky alebo vyhlásenia alebo zákonnej povinnosti, 
nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti alebo porušenia Práv duševného vlastníctva) 
nepresiahne sumu rovnajúcu sa Zmluvnej cene a (ii) Predávajúci a Pridruţené osoby 
Predávajúceho nebudú za ţiadnych okolností (vrátane porušenia záruky alebo vyhlásenia) 
zodpovedať za akýkoľvek ušlý zisk, ušlé zakázky, zvýšené náklady, stratu príjmov, stratu 
pouţitia, stratu údajov alebo akúkoľvek následnú alebo nepriamu škodu. 
 
13. ZÁKONNÉ A INÉ PREDPISY: 
13.1 Ak dôjde k zmene v rozsahu povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy v 
dôsledku prijatia alebo zmeny po vyhlásení ponuky Predávajúceho akéhokoľvek právneho 
predpisu alebo príkazu, nariadenia alebo podzákonného predpisu majúceho právnu silu, ktorá 
ovplyvní plnenie záväzkov Predávajúceho zo Zmluvy, bude Zmluvná cena a dodacia lehota 
primerane upravená a/alebo plnenie Zmluvy bude prerušené alebo zrušené podľa toho, ako 
bude v danom prípade primerané. 
13.2 S výnimkou rozsahu inak vyţadovanom príslušnými právnymi predpismi, nebude mať 
Predávajúci ţiadnu zodpovednosť za zber, nakladanie, recykláciu alebo zneškodnenie (i) 
Tovaru alebo akejkoľvek jeho časti, ak sú podľa právneho poriadku povaţované za „odpad“, 
alebo (ii) akýchkoľvek poloţiek nahradených Tovarom alebo akoukoľvek jeho časťou. Ak 
príslušný právny poriadok, vrátane legislatívy týkajúcej sa elektrického odpadu a odpadu z 
elektronických zariadení, Európskej smernice 2002/96/EC (WEEE) a príslušnej legislatívy v 
členských štátoch Európskej únie, vyţaduje od Predávajúceho, aby zneškodnil „odpadový“ 
Tovar alebo akúkoľvek jeho časť, Kupujúci zaplatí, okrem prípadu, kedy by mu to zakazoval 
príslušný právny predpis, Predávajúcemu okrem Zmluvnej ceny aj (i) štandardnú sadzbu 
Predávajúceho za zneškodňovanie takéhoto Tovaru, alebo (ii) ak Predávajúci nemá takúto 
štandardnú sadzbu, náklady (vrátane všetkých nákladov spojených s manipuláciou, dopravou a 
zneškodnením a primeraného poplatku na reţijné náklady), ktoré Predávajúcemu vzniknú pri 
zneškodňovaní takéhoto Tovaru. 

13.3 Zamestnanci Kupujúceho musia počas doby, po ktorú sa nachádzajú na pozemkoch a v 
budovách Predávajúceho, dodrţiavať príslušné interné predpisy Predávajúceho a primerané 
pokyny Predávajúceho, vrátane, avšak nielen, predpisov a pokynov týkajúcich sa bezpečnosti 
a elektrostatického výboja.  
 
14. SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI: 

Kupujúci súhlasí s tým, ţe všetky príslušné zákony, predpisy, príkazy a poţiadavky upravujúce 
kontrolu a sankcie pri dovoze a vývoze, v ich platnom znení, vrátane, avšak nielen, zákonov, 
predpisov, príkazov a poţiadaviek Spojených štátov amerických, Európskej únie a právneho 
poriadku, podľa ktorému je Predávajúci a Kupujúci zaloţený alebo z ktorého môţu byť poloţky 
dodané a potreba akýchkoľvek povolení, licencií, všeobecných povolení alebo výnimiek, sa 
budú vzťahovať na prijatie a pouţívanie hardvéru, softvéru, sluţieb a technológie Kupujúcim. 
Za ţiadnych okolností nebude Kupujúci v rozpore s príslušnými zákonmi, predpismi, príkazmi a 
poţiadavkami alebo bez príslušných povolení, licencií, všeobecných povolení alebo výnimiek, 
uţívať, prevádzať vlastnícke právo k, uvádzať do obehu, vyváţať alebo spätne vyváţať 
akýkoľvek taký hardvér, softvér alebo technológiu. Kupujúci ďalej súhlasí s tým, ţe nebude 
vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by Predávajúceho alebo akúkoľvek z Pridruţených osôb 
Predávajúceho vystavila nebezpečenstvu sankcií podľa zákonov a iných právnych predpisov 
akejkoľvek príslušnej jurisdikcie zakazujúcej neprimerané alebo neodôvodnené platby, vrátane, 
avšak nielen, úplatkov predstaviteľom akejkoľvek vlády alebo akéhokoľvek úradu, ich 
zástupcom alebo organizačným jednotkám, politickým stranám alebo predstaviteľom politických 
strán alebo kandidátom na verejný úrad, alebo akémukoľvek zamestnancovi akéhokoľvek 
zákazníka alebo dodávateľa. Kupujúci súhlasí s tým, ţe bude dodrţiavať všetky príslušné 
právne a etické poţiadavky. 
 
15. OMEŠKANIE, ÚPADOK A ZRUŠENIE: 
Predávajúci je oprávnený, bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek jeho iné práva, písomným 
oznámením doručeným Kupujúcemu s okamţitou účinnosťou odstúpiť od Zmluvy alebo jej 
časti, ak (a) Kupujúci je v omeškaní s plnením akéhokoľvek jeho záväzku podľa Zmluvy a do 30 
(tridsiatich) dní odo dňa písomného oznámenia Predávajúceho na takéto omeškanie buď 
nenapraví takéto omeškanie, ak je moţné omeškanie napraviť v rámci tejto lehoty, alebo, ak 
takéto omeškanie nie je moţné v rámci tejto lehoty napraviť, neprijme opatrenia na nápravu 
takéhoto omeškania, alebo (b) Kupujúci sa dostane do Úpadku. Úpadok vo vzťahu ku 
Kupujúcemu znamená ktorékoľvek z nasledujúcich: (i) uskutočnenie stretnutia veriteľov 
Kupujúceho alebo navrhnutie dohody alebo vyrovnania s alebo v prospech jeho veriteľov 
Kupujúcim alebo vo vzťahu k nemu, (ii) je vymenovaný s ohľadom na alebo dôjde k prevziatiu 
celého majetku Kupujúceho alebo jeho podstatnej časti veriteľom, predbeţným správcom, 
konkurzným správcom alebo podobnou osobou alebo sa začne akékoľvek exekučné alebo iné 
konanie (a neskončí do siedmich dní) týkajúce sa celého majetku Kupujúceho alebo jeho 
podstatnej časti, (iii) Kupujúci prestane vykonávať podnikateľskú činnosť alebo nie je schopný 
splácať svoje záväzky, (iv) Kupujúci, jeho vedúci predstavitelia alebo záloţný veriteľ, 
v prospech ktorého je zaloţený majetok Kupujúceho alebo jeho časť, oznámia svoj úmysel 
vymenovať, alebo poţiadať súd o vymenovanie predbeţného alebo konkurzného správcu, (v) 
podanie návrhu (ktorý nebude do 28 dní zamietnutý) alebo prijatie rozhodnutia alebo vydanie 
príkazu na správu alebo zrušenie, konkurz, vyrovnanie alebo likvidáciu Kupujúceho, alebo (vi) 
vyskytnutie sa vo vzťahu ku Kupujúcemu udalosti obdobnej vyššie uvedeným udalostiam v 
akomkoľvek právnom poriadku, v ktorom bol Kupujúci zaloţený, v ktorom má sídlo alebo pobyt, 
alebo v ktorom vykonáva podnikateľskú činnosť alebo má majetok. Predávajúci má právo, aby 
mu Kupujúci alebo jeho zástupca nahradil všetky náklady a škody, ktoré Predávajúcemu 
vzniknú ako dôsledok takéhoto odstúpenia, vrátane primeranej náhrady reţijných nákladov a 
zisku (vrátane, avšak nielen, straty na moţnom alebo budúcom zisku a reţijných nákladoch).  
 
16. OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Ak Tovar pozostáva alebo obsahuje riadiaci systém, na riadiaci systém a s ním spojené sluţby 
sa budú vzťahovať Osobitné podmienky vzťahujúce sa na dodanie riadiacich systémov a s nimi 
spojených sluţieb Predávajúceho (sú uvedené niţšie). Takéto Osobitné podmienky majú 
prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami predaja. 
 
17. OSTATNÉ 
17.1 Ţiadne vzdanie sa práva alebo nároku akoukoľvek zmluvnou stranou vo vzťahu k 
akémukoľvek porušeniu Zmluvy alebo omeškaniu alebo akémukoľvek právu alebo prostriedku 
nápravy, ani nijaký spôsob konania sa nebudú povaţovať za trvalé vzdanie sa akéhokoľvek 
iného práva alebo nároku, ibaţe takéto vzdanie sa práva alebo nároku je vyjadrené písomne a 
podpísané vzdávajúcou sa stranou. 
17.2 Ak je akýkoľvek článok, odsek alebo iné ustanovenie Zmluvy podľa akéhokoľvek zákona 
alebo práva neplatné, takéto ustanovenie bude v rozsahu svojej neplatnosti povaţované za 
vypustené bez toho, aby to malo vplyv na platnosť a účinnosť zvyšku Zmluvy. 
17.3 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho nie je Kupujúci oprávnený 
postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok 
predaja. 
17.4 Predávajúci uzatvára Zmluvu ako zmluvná strana. Kupujúci súhlasí s tým, ţe bude riadne 
plniť zo Zmluvy iba Predávajúcemu. 
17.5 TOVAR A SLUŢBY POSKYTNUTÉ PODĽA TÝCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH 

PODMIENOK PREDAJA SA NEPREDÁVAJÚ A NIE SÚ URČENÉ NA POUŢITIE V 
AKÝCHKOĽVEK JADROVÝCH ALEBO IM PRÍBUZNÝCH ZARIADENIACH. Kupujúci (i) 
akceptuje Tovar a Sluţby v súlade s predchádzajúcim obmedzením, (ii) súhlasí, ţe písomne 
oznámi takéto obmedzenie akýmkoľvek a všetkým nasledným kupujúcim alebo uţívateľom a 
(iii) súhlasí, ţe ochráni a odškodní Predávajúceho a Pridruţené osoby Predávajúceho pred 
akýmikoľvek a všetkými nárokmi, stratami, záväzkami, konaniami, rozsudkami a škodami, 
vrátane náhodných a následných škôd, vzniknutých v dôsledku pouţita Tovaru a Sluţieb v 
akýchkoľvek jadrových alebo im príbuzných zariadeniach, či uţ ich dôvod spočíva v 
protiprávnom konaní, zmluve alebo inom dôvode, vrátane tvrdení, ţe zodpovednosť 
Predávajúceho je zaloţená na nedbanlivosti alebo objektívnej zodpovednosti. 
17.6 Zmluva sa bude vo všetkých ohľadoch vykladať v súlade so slovenským právom bez toho, 
aby sa bral ohľad na Viedenský dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 
1980 na slovenské právo, a bez toho, aby sa bral ohľad v maximálnom zákonom prípustnom 
rozsahu na jeho kolízne ustanovenia alebo pravidlá, ktoré môţu umoţniť aplikáciu iných 
právnych poriadkov. Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy budú podliehať výlučnej jurisdikcii 
slovenských súdov. Táto Zmluva sa bude spravovať Obchodným zákonníkom (zákon č. 
513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov). 
17.7 Nadpisy článkov a odsekov Zmluvy sú pouţívané iba pre uľahčenie orientácie a nebudú 
mať vplyv na výklad Zmluvy. 
17.8  Všetky oznámenia a nároky v súvislosti so Zmluvou sa musia urobiť písomne. 
 
  



OSOBITNÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA DODANIE 
RIADIACICH SYSTÉMOV A S NIMI SPOJENÝCH SLUŢIEB 
 
 
Tieto Osobitné podmienky sa vzťahujú na dodanie riadiacich systémov a s nimi spojených 
sluţieb a predstavujú doplnenie k Všeobecným obchodným podmienkam predaja – Výrobné a 
riadiace systémy Predávajúceho uvedeným vyššie (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky 
predaja“), v prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito Osobitnými podmienkami a 
Všeobecnými obchodnými podmienkami predaja budú rozhodujúce Osobitné podmienky. 
 

Časť 1 – Vzťahuje sa na všetky prípady 
 
S1. DEFINÍCIE: 
S1.1 V týchto Osobitných podmienkach majú niţie uvedené pojmy nasledovný význam: 
Pridruţená osoba Kupujúceho – znamená akúkoľvek spoločnosť, ktorá je priamo alebo 

nepriamo ovládaná skutočnou materskou spoločnosťou Kupujúceho. Pre účely tejto definície, 
spoločnosť je priamo ovládaná druhou spoločnosťou alebo spoločnosťami, alebo je dcérskou 
spoločnosťou druhej spoločnosti alebo spoločností, ak táto druhá spoločnosť alebo spoločnosti 
vlastnia 50% alebo viac jej akcií, s ktorými je spojené právo hlasovať na valnom zhromaţdení 
takejto prvej spoločnosti a určitá spoločnosť je nepriamo ovládaná druhou spoločnosťou alebo 
spoločnosťami, ak je moţné určiť rad spoločností začínajúci takouto druhou spoločnosťou 
alebo spoločnosťami a končiaci touto určitou spoločnosťou, pričom tieto spoločnosti sú tak 
príbuzné, ţe kaţdá spoločnosť v rade je priamo ovládaná jednou alebo viacerými 
spoločnosťami v skoršom rade. 
Poinštalačné výkony – kontrolovanie, prispôsobovanie, testovanie a skúšanie Systému 
nasledujúce po Inštalácii a/alebo uvedenia Systému do prevádzky v spojitosti so Závodom, 
všetko ako je určené v Zmluve. 
Konfigurácia – prispôsobenie Zariadenia a/alebo Programov na špecifické poţiadavky Zmluvy 
tak, ako je to uvedené v Základnej špecifikácii a/alebo Podrobnej projektovej špecifikácii (podľa 
okolností). 
Zmluvná cena – celková cena, ktorá sa má zaplatiť za Systém a, podľa okolností, licenčné 
poplatky za Programy a prípadne paušálne platby za Práce na mieste, ako je uvedené v 
Zmluve. 
Údaje – informácie, pokyny, špecifikácie, nákresy, plány, technické informácie, literatúra, 
Programy, literatúra o marketingu a reklame, katalógy, počítačové výstupy a akýkoľvek iný druh 
dokumentácie. 
Podrobná projektová špecifikácia – ak tak výslovne vyţaduje Zmluva, špecifikácia 
obsahujúca podrobnosti o Konfigurácii, vrátane funkčnosti Systému, najmä s ohľadom na 
rozhrania medzi Systémom a Závodom, vlastnosti Systému a interakciu medzi týmito 
rozhraniami a vlastnosťami. 
Zariadenie – všetky stroje, prístroje, predmety, materiály a veci (okrem Programov) 
poskytované Predávajúcim. 
Továrenské skúšobné testy – prehliadka a testy vykonané na Systéme v dielňach 

Predávajúceho alebo výrobcu po Montáţi/Zostavení a pred dodaním, v súlade so Špecifikáciou 
továrenských skúšobných testov. 
Funkčná projektová špecifikácia – špecifikácia obsahujúca podrobnosti o rozahu dodávky 
Zariadenia a Programov a ktorá prípadne obsahuje základný opis procesu Kupujúceho, ktorý 
má byť ovládaný Systémom a ovládacie funkcie, ktoré majú byť začlenené do Systému. 
Špecifikácia továrenských skúšobných testov - špecifikácia obsahujúca podrobnosti o 
Továrenských skúšobných testoch. 
Inštalácia – upevnenie rôznych poloţiek Systému, ich spojenie so Závodom a pripojenie do 
elektrickej siete a/alebo na prívody vzduchu (podľa okolností). 
Závod – všetky zariadenia, stroje, prístroje, poloţky, materiály a veci, ktoré ma Kupujúci 
poskytnúť na Mieste na to, aby boli pouţité v súvislosti alebo v spojení so Systémom a/alebo 
Inštaláciou a/alebo Poinštalačnými výkonmi na Systéme. 
Programy – počítačové programy na akomkoľvek médiu, softvér, firmvér a ich kombinácie, 
manuály s pokynmi a dokumentácia, ktoré majú byť poskytnuté Predávajúcim. 
Zamestnanci Predávajúceho – zamestnanci Predávajúceho, Pridruţených osôb 
Predávajúceho a/alebo subdodávateľov Predávajúceho. 
Miesto – miesto (miesta) uvedené v Zmluve, kde sa má Systém inštalovať. 
Miestne skúšobné testy – testy (ak vôbec nejaké), ktoré majú byť vykonané na Mieste, 
ktorých účelom je preukázať, ţe Systém je schopný dosahovať funkcie stanovené v 
Špecifikácii. 
Špecifikácia miestnych skúšobných testov – špecifikácia obsahujúca podrobnosti o 

Miestnych skúšobných testoch. 
Práce na mieste – Sluţby (ak vôbec nejaké), ktoré majú byť poskytnuté Predávajúcim na 
Mieste v súlade so Zmluvou. 
Špecifikácia – špecifikácia Systému začlenená do Zmluvy, doplnená, zmenená a/alebo bliţšie 
určená Funkčnou projektovou špecifikáciou a prípadne Podrobnou projektovou špecifikáciou. 
Softvérová licencia – softvérová licenčná zmluva (zmluvy) vzťahujúca sa na Programy. 
Montáţ/Zostavenie – montáţ Systému v dielňach Predávajúceho alebo Pridruţenej osoby 

Predávajúceho, vrátane prepojenia samostatných poloţiek Zariadenia a podľa okolností, 
integrácie Zariadenia a Programov (a ak to vyţaduje Zmluva, akýchkoľvek poloţiek Závodu 
bezplatne poskytnutých Predávajúcemu v súlade s článkom S5 – Bezplatne poskytnutý 
materiál) do Systému. 
Systém – kombinácia Zariadenia, Programov a Konfigurácie, ako je upresnená v Špecifikácii. 
S1.2 S výnimkou ustanovení článku 9 bude mať pojem „Tovar“ v celých Všeobecných 
obchodných podmienkach predaja rovnaký význam ako pojem „Systém“. 
 
S2. PLATENIE: 
S2.1 Predávajúci vystaví faktúry následovne: 

15% zo Zmluvnej ceny – pri prijatí písomnej objednávky Kupujúceho alebo písomného pokynu 
Kupujúceho na začatie prác, a to podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. 
20% zo Zmluvnej ceny – pri doručení Funkčnej projektovej špecifikácie Predávajúcim 
Kupujúcemu na schválenie. 
35% zo Zmluvnej ceny – pri prijatí Predávajúcim materiálov pre Montáţ/Zostavenie Systému. 
15% zo Zmluvnej ceny – pri začatí Továrenských skúšobných testov. 
15% zo Zmluvnej ceny – pri oznámení Predávajúceho o pripravenosti odovzdať Systém. 
(V prípade vykonávania implementačného programu v jednotlivých fázach, Predávajúci môţe 
vyhotovovať vyššie uvedené faktúry pre časť Zmluvnej ceny vzťahujúcej sa na kaţdú takú 
fázu). 
Akékoľvek čiastky iné neţ Zmluvná cena – mesačne. 
S2.2 Platba nemôţe byť zadrţaná z dôvodu menších vád alebo opomenutí, ktoré podstatným 
spôsobom neovplyvňujú funkčnosť Systému. 
S2.3 Bude sa mať za to, ţe Kupujúci sa vzdal práva namietať proti akejkoľvek faktúre 

Predávajúceho, ak Kupujúci písomne neupovedomí Predávajúceho o akejkoľvek námietke (s 
uvedením všetkých dôvodov pre námietku) do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry 
Kupujúcemu. Všetky nenamietané faktúry budú splatné v súlade s článkom 4, resp. S16.2. 
 

S3. ÚDAJE KUPUJÚCEHO 
S3.1 Ak Predávajúci zistí akékoľvek chyby, nepresnosti, nezrovnalosti alebo nejednoznačnosti 
v Údajoch poskytnutých Kupujúcim, upovedomí o nich Kupujúceho. Kupujúci uznáva a súhlasí 
s tým, ţe Predávajúci nie je povinný overovať alebo inak posudzovať správnosť Údajov, ktoré 
mu boli poskytnuté. Kupujúci bezodkladne upovedomí Predávajúceho o akejkoľvek zistenej 
nepresnosti alebo chyby Predávajúceho v intepretácií Údajov Kupujúceho. 
S3.2 Ak Systém je alebo zahŕňa núdzové zastavenie prevádzky, zisťovanie výskytu poţiaru 
alebo plynu alebo iný bezpečnostný systém (ďalej len „Bezpečnostný systém“), je Kupujúci 
výlučne zodpovedný za definíciu parametrov zastavenia prevádzky, zisťovania alebo iného 
predmetného bezpečnostného procesu alebo metodológie, ktorá sa má pouţiť (ďalej len 
„Logika“), za účelom dosiahnutia bezpečného zastavenia prevádzky alebo inej operácie 
Bezpečnostného systému. 
S3.3 Kupujúci odškodní a bude plne chrániť Predávajúceho voči všetkým nárokom, záväzkom, 
nákladom, škodám a/alebo výdavkom akéhokoľvek druhu vznikajúcich priamo alebo nepriamo 
ako dôsledok toho, ţe Predávajúci konal alebo vykonával Konfiguráciu Systému v súlade s 
pokynmi Kupujúceho, alebo jeho predstaviteľov, zástupcov alebo podriadených, alebo v súlade 
s Údajmi alebo (v prípade Bezpečnostných systémov) Logikou Kupujúceho. 
 
S4. POSKYTNUTIE ÚDAJOV PREDÁVAJÚCIM: 
S4.1 Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný predloţiť Kupujúcemu na jeho schválenie kópie 
špecifikácií a/alebo nákresov, predloţí mu dve kópie, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak. Takéto 
predloţené špecifikácie a nákresy budú schválené v rámci dohodnutých lehôt, alebo pokiaľ 
neboli dohodnuté ţiadne lehoty, do štrnástich (14) dní odo dňa ich predloţenia. Ak Kupujúci 
pred uplynutím týchto lehôt písomne neudelí svoj súhlas alebo sa inak nevyjadrí, uplynutím 
týchto lehôt sa špecifikácie a nákresy budú povaţovať za schválené. 
S4.2 Predávajúci poskytne Kupujúcemu tak, ako je to uvedené v Zmluve: 
a) Nákresy – Pre účely Inštalácie tri kópie dimenzionálnych nákresov poloţiek vyrobených 
Predávajúcim alebo jeho pridruţenou osobou (osobami) a jednu kópiu dimenzionálnych 
nákresov všetkých iných poloţiek. 
b) Manuály s pokynmi – Dve sady príslušných pokynov (v prípade Zariadenia a/alebo 
Programov nevyrobených Predávajúcim alebo jeho pridruţenou osobou (osobami) iba jednu 
sadu) pre beţnú prevádzku a údrţbu Systému. 
c) Osvedčenia o testovaní – Jedno osvedčenie pre kaţdú poloţku Zariadenia. 
d) Programy – Jedna sada Programov na primeranom médiu určenom Predávajúcim. 
O dodatočné kópie týchto poloţiek moţno poţiadať za ceny, ktoré budú predmetom dohody. 
Poskytnutie dodatočných kópií pri poloţkách nevyrobených Predávajúcim alebo jeho 
pridruţenou osobou (osobami) bude závisieť od ich dostupnosti. Predávajúci nie je za ţiadnych 
okolností povinný dodať výrobné nákresy Zariadenia alebo zdrojový kód alebo strojový kód pre 
Programy. 
S4.3  Kupujúci urýchlene upovedomí Predávajúceho o akejkoľvek zistenej neprimeranosti 
alebo chyby v Údajoch Predávajúceho. 
 
S5. BEZPLATNE POSKYTNUTÝ MATERIÁL: 

Pokiaľ sa materiál, ktorý podľa Zmluvy Kupujúci bezodplatne poskytol Predávajúcemu, 
nachádza v drţbe Predávajúceho, Predávajúci je zodpovedný voči Kupujúcemu za ochranu a 
starostlivosť o všetok takýto materiál. Predávajúci nahradí na vlastné náklady iba taký materiál, 
ktorý sa stratí, zničí alebo poškodí výlučne v dôsledku nedbanlivosti Predávajúceho. Vo 
všetkých ostatných prípadoch znáša Kupujúci nebezpečenstvo straty a/alebo škody na takomto 
materiály a odškodní Predávajúceho za akékoľvek a všetky nároky, ujmy, škody, ţaloby, 
náklady a výdavky, ktoré vzniknú ako dôsledok škody, smrti alebo zranenia Predávajúceho 
alebo akejkoľvek tretej strany spôsobených priamo alebo nepriamo takýmto materiálom alebo 
materiálmi. Predávajúci urýchlene upovedomí Kupujúceho o akýchkoľvek zistených vadách 
materiálu a Kupujúci bude povinný zaobstarať opravu alebo odstránenie takýchto vád. 
Predávajúci sa zaväzuje podľa okolností pouţiť také materiály v súlade s pokynmi výrobcu (a to 
v rozsahu, v akom Kupujúci s nimi oboznámil Predávajúceho). 
 
S6. PREHLIADKA A SKÚŠOBNÉ TESTY  
S6.1 Pred odoslaním bude Systém podrobený Továrenským skúšobným testom. Ak si Kupujúci 
praje vykonať prehliadku Zariadenia alebo sa zúčastniť akýchkoľvek testov, musí byť takáto 
prehliadka vzájomne dohodnutá a Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu najmenej 7 
(sedem) dní vopred, kedy bude Systém pripravený pre vykonanie Továrenských skúšobných 
testov. 
S6.2 V prípade, ak sa Kupujúci alebo jeho zástupca v príslušný deň nezúčastnia na 
Továrenských skúšobných testoch, bude Predávajúci oprávnený vykonať Továrenské 
skúšobné testy v ich neprítomnosti a bude sa mať za to, ţe výsledky týchto testov sú v súlade s 
osvedčením o Továrenských skúšobných testoch vydaným Predávajúcim. Takéto osvedčenie 
môţe obsahovať záznam, ţe Továrenské skúšobné testy boli vykonané v neprítomnosti 
Kupujúceho alebo jeho zástupcu a/alebo ţe Systém vyhovel Továrenskýcm skúšobným 
testom, s výnimkou výhrad vzťahujúcich sa na menšie vady, ktoré Predávajúci odstráni v 
lehote, ktorá bude dohodnutá. 
S6.3 Ak sa počas Továrenských skúšobných testov zistí, ţe čokoľvek zo Systému nie je v 

súlade so Špecifikáciou, Predávajúci vadu urýchlene odstráni. Následne (okrem prípadu 
výskytu menších vád, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť Systému) sa Továrenské skúšobné 
testy zopakujú v súlade s týmto článkom S6 tak, ako bude nevyhnutné na preukázanie, ţe 
Systém je v plnom súlade so Špecifikáciou. 
S6.4 Ak Továrenské skúšobné testy preukáţu, ţe Systém spĺňa Špecifikáciu a ak sa Kupujúci 
alebo jeho zástupca Továrenských skúšobných testov zúčastnia, Kupujúci alebo jeho zástupca 
podpíšu Skúšobné osvedčenie. Skúšobné osvedčenie môţe obsahovať, ţe Systém vyhovel 
Továrenským skúšobným testom, s výnimkou výhrad vzťahujúcich sa na menšie vady, ktoré 
Predávajúci odstráni v lehote, ktorá bude dohodnutá. 
S6.5 Vydaním osvedčenia o testoch uvedeného v odseku S6.2, resp. podpísaním Skúšobného 

osvedčenia uvedeného v odseku S6.4 sa bude mať za to, ţe Kupujúci Systém akceptoval. 
 
S7. BALENIE A DOPRAVA: 
Systém bude zabalený v súlade so štandardnou obalovou špecifikáciou Predávajúceho alebo 
výrobcu pre doručenie cestným vozidlom „Air Ride“. Takéto balenie je zahrnuté do Zmluvnej 
ceny; baliace materiály sú však nevratné. 
 
S8. ZÁRUKA: 
S8.1 Záruka Predávajúceho poskytnutá v pododseku 10.1 (ii) Všeobecných obchodných 
podmienok predaja sa mení nasledovným spôsobom: „ţe Tovar vyrobený Pridruţenými 
osobami Predávajúceho spĺňa poţiadavky Špecifikácie a je bez vád“. Článok 10 sa nevzťahuje 
na Programy; záruka pre Programy je upravená v príslušnej Softvérovej licencii. 
S8.2 Predávajúci nebude zodpovedný za dodrţanie akéhokoľvek určitého mnoţstva v ponuke, 
ibaţe sa zaviazal zabezpečiť takéto mnoţstvá, pričom sa na takýto záväzok bude vzťahovať 



obmedzenie zodpovednosti Predávajúceho, dohodnuté odchýlky a, vo vhodným prípadoch, 
a dohodnuté odchýlky a, podľa okolností, aj odmena za zlepšenie ponúkanej úrovne výkonu.  
S8.3 Ustanovenia článku 10 Všeobecných obchodných podmienok predaja predstavujú 

spoločne s vyššie uvedenými ustanoveniami jedinú záruku poskytnutú Predávajúcim a výlučný 
prostriedok nápravy Kupujúceho pri jej porušení. Ţiadne vyhlásenia, záruky alebo podmienky 
akéhokoľvek druhu, či uţ výslovné alebo implicitné, sa nebudú vzťahovať na 
obchodovateľnosť, spôsobilosť na akýkoľvek konkrétny účel alebo akúkoľvek inú záleţitosť vo 
vzťahu k akejkoľvek časti Systému alebo Sluţieb. 
 
S9. ZÁKAZ ANGAŢOVANIA OSÔB PREDÁVAJÚCEHO 

Kupujúci uznáva a súhlasí s tým, ţe Predávajúci a Pridruţené osoby Predávajúceho vynaloţili 
značné zdroje na výber a vyškolenie zamestnancov a nezávislých zmluvných partnerov na 
vykonávanie špecializovaných prác predpokladaných touto Zmluvou. Kupujúci sa preto 
zaväzuje, ţe nebude, a zároveň zabezpečí, ţe ţiadna Pridruţená osoba Kupujúceho nebude, 
kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy a po dobu jedného (1) roka od ukončenia poskytovania 
Sluţieb, či uţ vo vlastnom mene alebo v spojení s akoukoľvek inou osobou, priamo alebo 
nepriamo, kontaktovať, oslovovať, angaţovať, najímať, vstupovať do zmluvných vzťahov s 
alebo zamestnávať akýchkoľvek zamestnancov alebo nezávislých zmluvných partnerov 
Predávajúceho alebo ktorejkoľvek Pridruţenej osoby Predávajúceho alebo predstaviteľov alebo 
zmluvných partnerov Predávajúceho podieľajúcich sa na poskytovaní Sluţieb. V prípade, ak 
Kupujúci poruší predchádzajúce ustanovenie, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu 
čiastku vo výške 2.000 - násobku priemernej hodinovej mzdy alebo sadzby predmetného 
zamestnanca, predstaviteľa alebo zmluvného partnera Predávajúceho alebo Pridruţenej osoby 
Predávajúceho. Kupujúci uznáva, ţe ţiadne ustanovenie tohto článku nebude Predávajúceho 
obmedzovať pri uplatňovaní akéhokoľvek prostriedku nápravy, ktorý mu poskytuje príslušný 
právny poriadok v prípade porušenia tohto článku, vrátane, avšak nielen, predbeţného 
opatrenia. V rozsahu, v akom Kupujúci nebude schopný zabezpečiť dodrţiavanie podmienok 
tohto článku S9 akoukoľvek pridruţenou osobou Kupujúceho, Kupujúci odškodní 
Predávajúceho ohľadne akýchkoľvek strát, nákladov, nárokov a výdavkov, ktoré vzniknú v 
dôsledku takéhoto nedodrţania. 
 
S10. DÔVERNOSŤ 
S10.1 Predávajúci sa zaväzuje, ţe po dobu desiatich (10) rokov odo dňa uzavretia Zmluvy 
bude zachovávať v dôvernosti a bez písomného súhlasu Kupujúceho nesprístupní akejkoľvek 
tretej strane akékoľvek Údaje poskytnuté Kupujúcim a vzťahujúce sa na Závod alebo postupy 
Kupujúceho, ktoré Kupujúci písomne označil za dôverné, okrem prípadu, ak by to bolo 
potrebné pre riadne plnenie Zmluvy alebo ak by to vyţadoval zákon.  
S10.2 Kupujúci bude po dobu desiatich (10) rokov odo dňa uzavretia Zmluvy zachovávať v 

dôvernosti a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho nesprístupní iným 
akékoľvek Údaje, či uţ obchodnej alebo technickej povahy, získané od Predávajúceho a tieto 
Údaje pouţije výlučne za účelom (a) plnenia Zmluvy a (b) inštalácie, prevádzky a údrţby 
Systému. 
S10.3 Obe zmluvné strany sa dohodli, ţe budú zachovávať Údaje, ktoré získali od druhej 
zmluvnej strany a ktoré podliehajú ustanoveniam odsekov S10.1 a/alebo S10.2 takým 
spôsobom, akým zachovávajú vlastné obdobné informácie. 
S10.4 Ţiadne z ustanovení obsiahnuté v odsekoch S10.1, S10.2 a S10.3 sa nebude aplikovať 
tým spôsobom, ţe by bránilo akejkoľvek zmluvnej strane sprístupniť Údaje: 
a) ktoré mala k dispozícii (bez obmedzenia ich sprístupnenia) pred ich získaním od druhej 
zmluvnej strany, alebo 
b) ktoré sú, alebo sa neskôr stanú, verejne známymi inak neţ porušením tohto článku, alebo 
c) ktoré môţe nezávisle získať od tretej strany bez obmedzenia ich sprístupnenia, alebo 
d) ktoré sú nezávisle vyvinuté zamestnancom, ktorý neťaţil z Údajov uvedených v odseku 
S10.1 resp. S10.2. 
 

Časť 2 – Osobitné podmienky vzťahujúce sa výlučne na 
prípady, v ktorých je Predávajúci zodpovedný za Práce 
na mieste: 
 
Ak je podľa Zmluvy Predávajúci zodpovedný za poskytovanie Prác na mieste, uplatnia sa 
nasledujúce dodatočné podmienky: 
 
S11. ROZSAH PRÁC NA MIESTE 

Práce na mieste, ktoré majú byť poskytnuté Predávajúcim, budú určené v Zmluve. 
 
S12. MIESTNE ZARIADENIA 
S12.1 Kupujúci, aby umoţnil včasné a riadne splnenie záväzkov Predávajúceho vyplývajúcich 
zo Zmluvy týkajúcich sa Prác na mieste, bezodplatne poskytne Predávajúcemu na jeho ţiadosť 
zariadenia uvedené v Zmluve; v prípade, ak v Zmluve nie sú uvedené ţiadne takéto zariadenia, 
Kupujúci bezodplatne poskytne Predávajúcemu všetky zariadenia a všetku súčinnosť 
vyţadovanú Predávajúcim, ktorá môţe zahrňovať najmä: 
a) vhodný prístup k Miestu, uspokojivé základy a podmienky ţivotného prostredia pre 
Zariadenie, primerané zdviţné zariadenia a lešenie, všetku nekvalifikovanú pracovnú silu, 
akékoľvek potrebné murárske, spojovacie alebo stavebné práce, vhodnú bezpečnosť a 
ochranu Miesta a Systému od okamihu dodania, akúkoľvek elektrickú energiu, potrebné 
osvetlenie a vykurovanie, vhodné sanitárne zariadenia a pitnú vodu (dostatočne blízko k miestu 
(miestam) inštalácie Systému) a všetky ďalšie potrebné zariadenia a súčinnosť, 
b) trvalé a vhodné dodávky elektriny a/alebo vzduchu pre Zariadenie, s ukončením podľa 
poţiadaviek Predávajúceho, 
c) vhodný nepretrţitý a neobmedzený prístup k Závodu a Systému, 
d) kvalifikovaných operátorov a obsluhujúci personál pre Závod, 
e) bezpečné pracovné prostredie pre Zamestnancov Predávajúceho (vrátane, tam kde je to 
vhodné, poučenia o bezpečnosti pri práci a špeciálneho ochranného oblečenia), 
f) vhodné zariadenia na poskytovanie prvej pomoci a zdravotnícke zariadenia na Mieste alebo 
dostatočne blízko Miesta. 
S12.2 Kupujúci bude zodpovedný za to, ţe zabezpečí, ţe Závod je správne nainštalovaný a 
spôsobilý na svoj účel a ţe akékoľvek potrebné menšie úpravy, ktoré majú byť urobené na 
Závode, budú urýchlene vykonané. 

S12.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Predávajúci nebude zodpovedný za vyloţenie Systému a 
jeho presun do miesta Inštalácie. Ak podľa výlučného názoru Predávajúceho nie sú podmienky 
ţivotného prostredia Miesta vhodné pre Inštaláciu Systému, na Mieste nie je bezpečné 
pracovné prostredie, alebo ak Kupujúci neposkytne akékoľvek zariadenie alebo súčinnosť, 
ktorú má podľa Zmluvy poskytnúť, Predávajúci nie je povinný poskytnúť Práce na mieste (bez 
toho, aby Predávajúcemi vznikla akákoľvek zodpovednosť), aţ do okamihu, keď dôjde k 
náprave k spokojnosti Predávajúceho a akékoľvek časové lehoty na ukončenie Prác na mieste 
budú primerane predĺţené. Ak dôjde k strate, škode alebo zhoršeniu Systému po dodaní a pred 
začatím Prác na mieste, Systém bude uvedený na náklady Kupujúceho do uspokojivého stavu 
a aţ potom bude Predávajúci povinný začať s poskytovaním Prác na mieste. 
S12.4 Ak sa majú Práce na mieste poskytnúť podľa Zmluvy mimo územia Slovenska, Kupujúci 
poskytne bezodplatne Predávajúcemu tieţ: 
a) vhodné ubytovacie a stravovacie zariadenia spĺňajúce primeraný medzinárodný štandard na 
Mieste alebo v blízkosti Miesta, 
b) súčinnosť pri získavaní (v dostatočnom čase, aby nedošlo k zdrţaniu) víz, povolení na 
pobyt, pracovných povolení a akýchkoľvek iných potrebných povolení pre ktoréhokoľvek zo 
Zamestnancov Predávajúceho (a ak je to potrebné, ich rodinných príslušníkov) potrebného na 
vykonávanie činností na Mieste pre účely Zmluvy, 
c) súčinnosť pri získavaní akýchkoľvek licencií, oprávnení alebo povolení potrebných pre dovoz 
do cudzieho štátu a následný opätovný vývoz akéhokoľvek testovacieho zariadenia a nástrojov 
potrebných pre vykonanie Zmluvy, ak má tieto poskytnúť Predávajúci. 
 
S13. DOHĽAD NAD INŠTALÁCIOU 
S13.1 Ak je Predávajúci zodpovedný za dohľad nad Inštaláciou alebo jej časťou, Predávajúci 

poskytne sluţby jedného alebo viacerých kompetentných zamestnancov, ktorí budú vydávať 
pokyny kvalifikovanej a nekvalifikovanej pracovnej sile, ktorú poskytne Kupujúci, aby sa 
zabezpečil: 
a) príjem a vybalenie Zariadenia 
b) presun rozličných poloţiek Zariadenia na miesto alebo miesta Inštalácie a ich Inštalácia. 
Ak tak ustanovuje Zmluva, Predávajúci nainštaluje Programy a (ak tak má vykonať 
Predávajúci) Konfiguračný softvér do Zariadenia. Ak Konfiguráciu vykonal Kupujúci alebo iná 
osoba, za spustenie Konfiguračného softvéru bude zodpovedný Kupujúci. 
S13.2 Kvalifikovaná a nekvalifikovaná pracovná sila, ktorú poskytne Kupujúci ostáva 
podriadená Kupujúcemu a pod jeho kontrolou. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek konanie 
alebo opomenutie takejto pracovnej sily; ak však Zamestnanci Predávajúceho vykonávajúci 
dohľad nekonajú pri vydávaní príkazov alebo pokynov alebo pri opomenutí vydať príkazy alebo 
pokyny takejto pracovnej sile s náleţitou skúsenosťou a starostlivosťou, Predávajúci bude 
zodpovedať za následky takéhoto pochybenia v súlade so Zmluvou. 
 
S14. MIESTNE SKÚŠOBNÉ TESTY 
Ak je podľa Zmluvy za vykonanie Miestnych skúšobných testov zodpovedný Predávajúci: 
S14.1 Keď bude Inštalácia ukončená k spokojnosti Predávajúceho, Predávajúci oznámi 
Kupujúcemu najmenej 7 (sedem) dní vopred začatie Miestnych skúšobných testov. Pokiaľ nie 
je v Zmluve dohodnuté inak, Miestne skúšobné testy sa vykonajú v súlade so štandardnými 
testovacími postupmi Predávajúceho. 
S14.2 Ak Predávajúci nebude schopný v príslušný deň začať s Miestnymi skúšobnými testami 
z dôvodov na strane Kupujúceho alebo ak Systém nevyhovie Miestnym skúšobným testom z 
dôvodov mimo kontroly Predávajúceho, bude sa mať za to, ţe Kupujúci Systém prevzal a 
podpísal Miestne skúšobné osvedčenie uvedené v odseku S14.4. V oboch prípadoch budú 
Miestne skúšobné testy alebo ich opakovania, vykonané v čase, ktorý bude predmetom dohody 
a akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vzniknú Predávajúcemu, bude znášat Kupujúci. 
S14.3 Ak sa počas Miestnych skúšobných testov zistí, ţe čokoľvek zo Systému nie je v súlade 

so Špecifikáciou, Predávajúci vadu urýchlene odstráni. Následne sa Miestne skúšobné testy 
zopakujú v súlade s týmto článkom S14 tak, ako to bude nevyhnutné na preukázanie, ţe 
Systém je v súlade so Špecifikáciou. 
S14.4 Ak Systém vyhovel Miestnym skúšobným testom, Kupujúci podpíše Miestne skúšobné 
osvedčenie. Miestne skúšobné osvedčenie môţe obsahovať záznam, ţe Systém vyhovel 
Miestnym skúšobným testom, s výnimkou výhrad vzťahujúcich sa na menšie vady, ktoré však 
budú odstránené Predávajúcim v lehote, ktorá bude dohodnutá. 
S14.5 Podpísanie Miestneho skúšobného osvedčenia Kupujúcim bude konečným dôkazom o 
dostatočnosti Systému a akýchkoľvek Prác na mieste poskytnutých Predávajúcim v súvislosti 
so Zmluvou, okrem prípadov podvodu a nečestnosti vzťahujúcej sa na alebo ovplyvňujúcej 
akúkoľvek vec, ktorá je predmetom osvedčenia a okrem akejkoľvek pretrvávajúcej 
zodpovednosti Predávajúceho ako je uvedená v článku 10 Všeobecných obchodných 
podmienok predaja alebo odstránenia menších vád uvedených v odseku S14.4. 
 
S15. POINŠTALAČNÉ VÝKONY: Pokiaľ je tak uvedené v Zmluve, Predávajúci poskytne 
Kupujúcemu súčinnosť pri Poinštalačných výkonoch. Kupujúci bude počas Poinštalačných 
výkonoch zodpovedný za prevádzku Systému a Závodu a poskytne vhodne kvalifikovaný 
personál na vykonanie takýchto prác. 
 
S16. PLATBA ZA PRÁCE NA MIESTE: 
S16.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, akékoľvek sumy, ktoré majú byť zaplatené v súvislosti s 

Prácami na mieste, musia byť zaplatené do 30 (tridsiatich) dní od vystavenia faktúry, 
Predávajúci bude vystavovať faktúry mesačne a v kaţdom prípade akékoľvek peňaţné 
pohľadávky Predávajúceho musia byť zaplatené najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od ukončenia 
Prác na mieste. 
S16.2 Ak má podľa Zmluvy Kupujúci alebo jeho zástupca alebo predstaviteľ spolupodpisovať 
časové pracovné výkazy alebo inú súvisiacu dokumentáciu Predávajúceho, takéto 
spolupodpísanie bude konečným dôkazom, ţe príslušné Práce na mieste boli vykonané a ţe 
Predávajúci je oprávnený poţadovať za ne platbu. 
 
S17. POSTAVENIE ZAMESTNANCOV PREDÁVAJÚCEHO: Ţiadne ustanovenie Zmluvy 

nezakladá vzťah nadriadenosti a podriadenosti medzi Kupujúcim a Zamestnancami 
Predávajúceho, a od Zamestnancov Predávajúceho sa nebude vyţadovať vykonávanie 
akýchkoľvek úloh, ktoré nepatria medzi povinnosti Predávajúceho podľa Zmluvy. 
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